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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete do Secretário

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
N°. 01/2022

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSDC
toma público para conhecimento dos interessados o Edital de Chamada Pública n°. 01/2022, que visa o
credenciamento de empresas especializadas prestadoras de serviços de assistência à saúde interessadas em
participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde no Município de Duque de Caxias. O
presente Edital será regido pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 25 e respectivas alterações
e Lei Federal n°. 8.080 de 19 de setembro de 1990, Decreto Municipal n°. 7.349 de 24 de julho 2019 e
Decreto Municipal n°. 7.259 de 22 de abril de 2019, além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no presente instrumento convocatório e seus anexos.
1. DO OBJETO
1.1. O presente chamamento público tem por objeto o credenciamento, por meio de inexigibilidade de
licitação, de empresas prestadoras de serviços de assistência à saúde, interessadas em participar, de forma
complementar, do Sistema Único de Saúde nas áreas e especialidades definidas no Termo de Referência
constante no ANEXO IX do presente Edital, em atendimento às necessidades dos usuários do Sistema Único
de Saúde que buscam por atendimento na rede municipal de saúde.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste processo seletivo, as pessoas jurídicas prestadoras de serviços de assistência à
saúde, legalmente constituídas e localizadas neste município, que satisfaçam as condições estabelecidas
neste edital e em lei.
2.1.1. Em caso de ausência ou insuficiência de prestadores de serviços especializados na região, será
autorizada, excepcionalmente, a participação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de assistência à
saúde estabelecidas em outras regiões do Estado do Rio de Janeiro.
2.1.2. A participação neste processo de seleção implica, automaticamente, na aceitação integral aos termos
deste Edital, seus anexos e leis aplicáveis.
2.1.3. Os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão, única e exclusivamente, dos
interessados, independentemente, da condução ou do resultado da seleção.
2.1.4. Os documentos exigidos no item 8 poderão ser apresentados em cópia autenticada em cartório ou
cópia autenticada por servidor vinculado à Comissão de Chamamento Público da Secretaria Municipal de
Saúde de Duque de Caxias - SMSDC.
2.1.5. Serão considerados os prazos de validade constante nos documentos, sendo vedada qualquer
aceitação excepcional, sob pena de anulação do ato e responsabilidade do agente.
2.2. Poderão participar deste credenciamento empresas em recuperação judicial, desde que apresente
certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão econômica e financeira, para
participar de procedimento licitatório. E, ainda, as empresas em recuperação extrajudicial, desde que
apresente plano de recuperação homologado judicialmente.
2.3.
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2.3.1. As empresas suspensas, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar, até que perdure a sanção
aplicada; as empresas nas quais o ato constitutivo não inclua o objeto deste edital e/ou que apresente código
de atividade econômica distinto do referido objeto; os consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma
de constituição; a sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país e, ainda, aquelas de que trata o
art. 9o da lei n. 8.666/93.
3. DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS
3.1. A Tabela referencial para remuneração dos serviços é a Tabela SAI/SUS do Ministério da Saúde,
constante no ANEXO XI e no site http://sigtap.datasus.gov.br.
3.1.1. Serão remunerados os serviços efetivamente prestados, com base nos valores pré-fíxados constantes
na Tabela SAI/SUS do Ministério da Saúde, bem como, serão considerados seus reajustes.
3.1.2. Os serviços não contemplados na Tabela SUS poderão ser faturados com base na Tabela Municipal
de Procedimentos, de forma complementar à Tabela SUS, desde que o faturamento seja autorizado pelo
Gestor, com base na disponibilidade de recursos.
3.1.3. A Tabela CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), constante no
ANEXO XI, será utilizada exclusivamente para pagamento de procedimentos não contemplados na Tabela
SAI/SUS.
4. DO COFINANCIAMENTO
4.1. O repasse de recurso extraordinário de cofinanciamento, oriundo de recursos próprios do Estado do
Rio de Janeiro, poderá ser utilizado para incremento temporário na execução dos serviços de saúde, desde
que comprovada a necessidadede de complementaçâo dos valores defasados na tabela SUS e mediante
iniciativa do poder estadual e autorização de adesão do gestor municipal.
4.1.1. Farão jus ao cofinanciamento de que trata o item 4.1 os prestadores de serviços habilitados que
demonstrarem o aumento da capacidade de atendimento e a oferta regular e essencial dos serviços, desde que
contemplados nas resoluções estaduais e em observância aos critérios de adesão destas resoluções.
4.1.2. O repasse de recurso extraordinário será realizado na modalidade “Fundo a Fundo” e o aporte de
recursos se dará nas contas já existentes, sujeitando-se às resoluções estaduais, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira.
5. DO PRAZO
5.1. Os interessados em participar da presente Chamada Pública terão o prazo de 15 (quinze) dias
corridos, prorrogáveis por até mais 15 (quinze) dias, por ato discricionário do respectivo gestor da
pasta municipal a contar da data de publicação no Boletim Oficial do Município, para a entrega da
documentação relacionada no item 8, que deverá ser destinada à Comissão de Chamamento Público da
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias - SMSDC, localizada na Alameda James Franco, n° 03,
Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, CEP.: 25.215-060.
5.1.1. O presente credenciamento terá vigência por 12 (doze) meses desde a publicação do seu extrato no
Boletim Oficial do Município, perdurando seus efeitos enquanto houver interesse da administração.
6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS
6.1. Até 05 (cinco) dias corridos após a publicação deste Edital, o(s) interessado(s) poderá(ão) impugnar
ou solicitar esclarecimentos do ato convocatório deste credenciamento, mediante petição protocolada no
Protocolo Geral desta Secretaria e direcionada à Comissão de Chamamento Público, bem como, enviada
para o e-mail credenciamento.smsdc(a),duquedecaxias. ri.sov. br devendo ser solicitada confirmação de
recebimento do e-mail.
6.2. Caberá à Comissão julgar e responder os questionamentos no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da
protocolização da petição.
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6.3. Acolhida à impugnação, que implica em alteração do Edital, será designada nova data para entrega da
documentação.
6.4. Somente serão recebidas e conhecidas as impugnações e solicitações de esclarecimentos interpostas
por escrito, em vias originais, dispondo da qualificação do interessado, assinatura e data, dentro dos
respectivos prazos legais, devendo ser protocolada no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme descrito no item 6.1.
6.5. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações serão
acatadas por todos os participantes e serão divulgadas pela mesma forma que se deu publicidade ao presente
Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação
não altera a formulação das propostas.
7. DAS FASES DO CREDENCIAMENTO
7.1. O procedimento para credenciamento será composto pelas seguintes fases:
a) Apresentação do requerimento de credenciamento, conforme ANEXO I, acompanhada da documentação,
endereçada à Comissão de Chamamento Público, conforme item 8;
b) Análise e avaliação da documentação pela Comissão, prazo 10(dez) dias corridos do recebimento do envelope;
c) Parecer/Relatório, quanto à capacidade técnica instalada dos interessados, emitido por equipe técnica
nomeada, após visita ao estabelecimento interessado em participar deste Edital;
d) Julgamento da documentação de habilitação pela Comissão de Chamamento Público;
e) Adjudicação e Homologação;
f) Divulgação do resultado no Boletim Oficial do Município;
g) Chamamento do representante legal para a assinatura de Termo de Contrato, observando o prazo de 03
(três) dias úteis para o comparecimento deste.
8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
8.1. As empresas interessadas deverão entregar à Comissão de Chamamento Público 01 (um) envelope
lacrado com toda documentação relacionada abaixo, contendo as seguintes informações externas:
“ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
À Secretaria de Municipal de Saúde de Duque de Caxias
À Comissão de Chamamento Público
Ref.: Credenciamento n°. 01/2022
Proponente/Remetente: Razão Social, CNPJ, endereço e telefones”.
8.1.1. Relativo à Regularidade Jurídica:
a) Registro comercial e RG, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) Alvará de Licença de localização atualizado;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
8.1.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da Lei;
d) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
e) Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
8.1.3. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
b) Certidões negativas de falência ou concordata expedidas pelo distribuidor da sede onde se localiza o
interessado, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
8.1.4. Relativo à Documentação Complementar:
a) Requerimento de Credenciamento, conforme ANEXO I;
b) Relatório dos serviços/procedimentos a serem prestados com base na Tabela SUS, conforme ANEXO II;
c) Declaração que cumpre plenamente o disposto no inciso XXXIII do art. 7o da CRFB/88, nos termos do
artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, conforme ANEXO III;
d) Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação nos termos do art. 32 § 2o da Lei
8.666/93, conforme ANEXO IV;
e) Declaração da própria empresa que não existe em seu quadro de empregados, senadores públicos da
contratada exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9o, inciso
III da Lei n° 8.666/93, conforme ANEXO V.
8.1.5. Relativo a Qualificação Técnica
a) Alvará da Vigilância Sanitária competente (Municipal) da sede da licitante;
b) Registro ou inscrição do estabelecimento no respectivo Conselho Profissional;
c) Comprovação de aptidão para o desempenho dos serviços por meio de atestado de capacidade técnica,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitida em papel timbrado e com o contato do
emitente, para os quais a empresa esteja executando ou tenha executado atividades pertinentes e compatíveis
comprovando a prestação de serviços objeto do credenciamento e ser capaz de garantir até no mínimo de 30
% dos serviços a serem contratados;
d) Anotação de Responsabilidade Técnica;
e) Identificação e titularidade do profissional responsável;
f) Declaração que se responsabiliza por toda e qualquer despesa que a Credenciante venha a sofrer em
processo judicial, civil ou até administrativamente, promovido por terceiros que reclamam da má qualidade
dos serviços ora contratados;
g) Declaração formal de disponibilidade de recursos humanos técnicos e de equipamentos especializados
mínimos que garanta a prestação da assistência durante período pandêmico;
h) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), conforme
Portaria MS/SAS N°. 376, de 03/10/2000 e Portaria MS/SAS N°. 511/2000 de29/12/2000;
i) Declaração de Equipe Médica e/ou Técnica, com as respectivas formações profissionais e números de
inscrições no conselho da classe profissional;
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j) Declaração do quantitativo máximo de exames e/ou procedimentos por dia e mês, que poderão ser
ofertados ao SUS, conforme ANEXO VII.
k) Declaração de capacidade para registro de informatizado das solicitações de exames e/ou procedimentos,
dos laudos correspondentes e dos relatórios gerencias solicitados, conforme ANEXO VIII.
l) Relação trimestral de exames e/ou procedimentos solicitados e relatórios gerenciais, que deverão ser
encaminhados à SMSDC.
8.1.6. Disposições Gerais
a) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo
de cópia autenticada;
b) Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do interessado, com
indicação do número de inscrição no CNPJ;
c) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz;
d) A FCES de cada empresa privada de saúde é renovada anualmente por ocasião da renovação do Alvará de
Funcionamento expedido pelos Núcleos de Inspeção Sanitária/NIS da Diretoria de Vigilância
Sanitária/DIVISA/SVS;
e) Os dados da FCES/CNES podem ser obtidos no site do Ministério da Saúde cujo endereço eletrônico:
www. enes, datasus. gov. br.
Obs.: Não serão aceitas certidões fora da validade ou com mais de 60 (sessenta) dias contados da efetiva
pesquisa do Cartório em relação a data desta chamada pública.
9. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. As interessadas no credenciamento deverão entregar os envelopes contendo as documentações a partir
do Io (primeiro) dia útil após a publicação do presente Edital, no horário de 09h00min às 17h00min, na
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, localizada na Alameda James Franco, n°. 03, Jardim
Primavera, Duque de Caxias/RJ, CEP.: 25.215-260.
9.2. Os documentos deverão ser entregues em envelope devidamente lacrado, conforme item 8.1. deste
edital.
9.3. Os interessados poderão solicitar credenciamento a qualquer tempo, desde que cumpridos todos os
requisitos e que esteja vigente o presente edital de chamamento para credenciamento.
10. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
10.1. A Comissão de Chamamento Público processará a verificação da documentação apresentada por cada
interessado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo
previsto no item 5.1, de acordo com o estabelecido neste edital.
10.2. Será considerada habilitada a interessada que apresentar todos os documentos exigidos neste edital,
devidamente julgados e aprovados pela Comissão.
10.3. A empresa cujo credenciamento for indeferido, por não apresentar a documentação solicitada ou
contrariar qualquer exigência contida neste edital e, ainda, cujos os documentos estiverem com prazo(s) de
validade expirado(s), poderá ingressar a qualquer momento com novos documentos, desde que corrigidos os
motivos que deram causa a sua inabilitação.
10.4. As interessadas devidamente habilitadas serão inseridas no banco de dados de prestadores de serviços,
mantido pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias.
11. DOS RECURSOS
11.1. O prazo máximo e improrrogável, para interposição dos recursos constantes do artigo 109, da Lei
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8.666/93 será de 05 (cinco) dias úteis, contados do resultado do julgamento da habilitação.
11.2. Õ recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar da sua decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, deverá remetê-lo, devidamente informado, para que seja apreciado e decidido pela autoridade
competente no prazo máximo e improrrogável de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
recurso.
11.3. Os recursos somente serão recebidos pela Comissão de Chamamento Público, dentro do horário nonnal
de atendimento da SMSDC, em vias originais, as quais deverão conter, obrigatoriamente, sob pena de não
conhecimento da peça recursal:
11.3.1. Nome e endereço da Credenciada;
11.3.2. Data e assinatura, com menção do nome do signatário;
11.3.3. Objeto da petição, com indicação clara dos atos e documentos questionados;
11.3.4. Fundamentação do pedido;
11.3.5. Indicação dos números do edital de credenciamento e dos autos do processo de origem.
11.4. Somente o interessado ou representante legalmente constituído com poderes para tanto, poderão
interpor recursos.
11.4.1. Somente serão recebidos e conhecidos os recursos interpostos por escrito, em vias originais,
protocolados na Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias e dentro dos respectivos prazos legais,
sendo vedada a inteiposição via e-mail ou qualquer outro meio.
11.4.2. Os recursos previstos no inciso I do artigo 109, da Lei n° 8.666/93 poderão ter efeito suspensivo,
mediante despacho da autoridade competente, desde que presentes razões de interesse público.
12. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
12.1. A adjudicação e homologação do objeto ao(s) interessado(s) se dará por ato do Secretário Municipal de
Saúde.
12.2. Todas as interessadas habilitadas serão convocadas, para assinar o competente Termo de Contrato, sob
pena da perda do direito do objeto deste edital.
12.3. Os documentos fiscais de cobrança deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Secretaria
Municipal de Saúde - SMSDC, localizado na Alameda James Franco, n°. 03, Jardim Primavera, Duque de
Caxias/RJ. Os documentos deverão ser emitidos, nominalmente, ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DUQUE DE CAXIAS, inscrito no CNPJ sob n°: 11.128.809/0001-10.
13. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
13.1. Publicado o resultado e decorrido o prazo de 05 (cinco) dias corridos sem a inteiposição recursos, o
resultado do credenciamento será homologado, e o(s) interessado(s) será(ão) convocado(s) para a assinatura
do termo contratual.
13.2. A contratação dos serviços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação do extrato
no Boletim Oficial do Município, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vista à
obtenção de preço e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses, na
conformidade do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.
13.3. Para a assinatura do Termo Contratual o Credenciado deverá se fazer representado por sócio que tenha
poderes para tal, apresentando contrato social ou ato de sua investidura, ou por procurador com poderes
específicos, devendo o instrumento da procuração ter fumas reconhecidas.
13.4. O Teimo Contratual a ser firmado obedecerá à minuta constante do ANEXO X deste Edital.
13.5. O contrato de credenciamento poderá ser rescindido nas seguintes condições:
13.5.1. Inexecução parcial ou total do objeto deste edital, observando-se a Seção V, Capítulo III, da Lei n°
8.666/93;
13.5.2. Comprovação de irregularidades detectada através das atividades de controle de avaliação e auditoria;
P R E F E I T U R A
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13.5.3. Impedimento ou embaraço as atividades de acompanhamento a avaliação desenvolvida pela
contratante;
13.5.4. Por ocorrência de fatos administrativos que inviabilize a manutenção do contrato;
13.5.5. A qualquer tempo, se a Credenciada não mantiver, durante o curso do contrato, as mesmas condições
que possibilitaram o seu credenciamento, sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a sua conduta.
14. DO DESCREDENCIAMENTO
14.1. O descredenciamento ocorrerá a qualquer momento, quando do descumprimento de quaisquer das
cláusulas e condições contratadas, ou pelos motivos previstos na legislação referente ao Sistema Único de
Saúde e às Licitações e Contratos Administrativos.
14.2. A empresa Credenciada será responsabilizada pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
14.3. Poderá a Secretaria Municipal de Saúde, ao verificar o descumprimento das normas estabelecidas no
Termo de Credenciamento, suspender temporariamente a execução dos serviços prestados, até decisão
exarada em processo administrativo, observados os princípios do contraditório e ampla defesa. Havendo
comprovação de culpa ou dolo por parte da Credenciada, ocorrerá descredenciamento da mesma, ademais da
aplicação das penalidades cabíveis prevista em Lei e neste Edital.
14.4. O descredenciamento não eximirá a Credenciada das garantias assumidas em relação aos serviços
executados, e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser imputadas.
14.5. Caso esteja em curso processo administrativo de apuração de irregularidades na prestação de serviços,
a Credenciada não poderá requisitar a rescisão contratual, enquanto o referido processo não for concluído.
14.6. O descredenciamento poderá ser determinado pelos motivos especificados abaixo, mediante a
instauração do devido processo legal:
a) Motivos previstos nos incisos I a VIII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
b) Atendimento aos beneficiários do SUS nos respectivos locais de prestação dos serviços de forma
discriminatória e/ou prejudicial, devidamente comprovada;
c) Cobrança feita, direta ou indiretamente, aos usuários do SUS na execução dos serviços objeto do
Credenciamento, de valores referentes a serviços prestados ou quaisquer outros valores adicionais;
d) Reincidência, devidamente comprovada, na cobrança de serviços executados irregularmente ou não
executados;
e) Ação de comprovada má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à Secretaria Municipal de Saúde e/ou aos
beneficiários do SUS;
f) Deixar de comunicar, injustificadamente, à Secretaria Municipal de Saúde, alteração de dados cadastrais
(tais como número de telefone, endereço e razão social), no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da
alteração;
g) Deixar de atender ao beneficiário, alegando atraso no recebimento dos valores já faturados;
h) Identificação de ocorrência de fraude, simulação, infração às normas sanitárias ou fiscais, ou ainda,
descumprimento das exigências constantes do Edital, de sua proposta ou do Termo de Credenciamento.
14.7. Nas hipóteses previstas no item 14.6, não caberá à Credenciada o direito de indenização de qualquer
natureza, ressalvando-se a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde em pagar pelos serviços prestados até
a data da rescisão.
14.8. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 109 da Lei
8.666/93.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A inobservância, pela Credenciada, de cláusula ou obrigações constantes do contrato, ou de dever
originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a Administração Pública a aplicar, em cada
Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera
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caso, as seguintes penalidades contratuais:
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total da obrigação;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de inexecução
parcial, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado;
c) Multa de 0,3% (três por cento) por dia, no caso de inexecução diária do fornecimento do objeto deste
certame, até no máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da
obrigação, conforme alínea anterior;
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública
Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo que for fixado pela
Administração em função da natureza e a gravidade da falta cometida, respeitados os limites legais;
e) Suspensão definitiva dos serviços;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, considerado, para tanto, reincidências de faltas,
sua natureza e gravidade.
15.2. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Secretaria Municipal de Saúde. Caso
a Credenciada não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia
úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa,
podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa.
15.3. As multas e penalidades serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Saúde mediante respectivo
processo administrativo, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis.
15.4. A credenciada será cientificada, por escrito, da multa, sendo-lhe assegurado o prazo de 10 (dez) dias
para, se o desejar, recorrer ao Secretário Municipal de Saúde.
15.5. Pela inobservância dos termos deste Edital poderá haver a incidência das penalidades de advertência,
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.6. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior a empresa que apresentar documento fraudado ou falsa
declaração para fins de habilitação neste processo seletivo.
15.7. A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato que a(s) motivar, avaliando-se tanto a
situação como as circunstâncias objetivas em que ele ocorreu dentro do devido processo legal.
15.8. A partir da notificação dando o conhecimento da aplicação das penalidades, a Credenciada terá o prazo
máximo de 10 (dez) dias para interpor defesa, que deverá ser dirigida ao Secretário Municipal de Saúde.
15.9. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste edital não ilidirá o direito da Administração
Pública de exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente de
responsabilidade administrativa, civil ou criminal.
15.10. As sanções previstas neste edital poderão ser aplicas isolada ou cumulativamente, observando-se a
gravidade da infração, facultada o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
intimação.
15.11. Nenhuma parte será responsável a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de força maior e caso
fortuito.
15.12. Da instauração do procedimento administrativo para aplicação da sanção:
a) A Credenciada que descumprir o Edital será convocada mediante notificação para apresentar sua defesa
no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sendo excluído o dia de início e incluído o último dia;
b) A Credenciada deverá apresentar sua defesa mediante petição protocolada diretamente no Protocolo da
Secretaria Municipal de Saúde;
c) Concluído o prazo estabelecido no item 15.8, os autos seguirão devidamente instruídos para prolação da
decisão pela Autoridade Competente;
P R E F E I T U R A

DuqueDe

caxias
U 1 *1 -00 5 P E L O

TRASALHO

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera
CEP 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
Tel: (21)2773-6311
www.duquedecaxias.rj.gov.br

8

Processo n* 0
Rs:
Rubrica:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
^

Â

Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete do Secretário

l DUQUE DE CAXIAS/

d) Da decisão caberá recurso, na forma da Lei;
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. É facultada a Comissão de Chamamento Público ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
procedimento de credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
16.2. Fica assegurado ao Secretário Municipal de Saúde, mediante justificativa motivada, o direito de, a
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular ou revogar o presente Edital no todo ou em parte, ou
ainda em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega dos documentos de habilitação, o(a) Presidente
poderá por iniciativa própria ou em consequência de manifestação ou solicitação de esclarecimento das
licitantes, realizar modificações nos termos do Edital. Estas modificações serão feitas mediante a emissão de
errata, com publicação no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias.
16.3. A interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do credenciamento.
16.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Secretaria Municipal de
Saúde de Duque de Caxias.
16.5. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a seu critério, criar, modificar, suspender, anular ou extinguir
quaisquer tipos de procedimentos objeto deste edital, sem que disto decorra qualquer direito aos
participantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei n° 8.666/93.
16.6. A Administração poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar o Credenciado, por despacho
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier
a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento que desabone a habilitação
jurídica, as qualificações técnicas e a regularidade fiscal da interessada.
16.7. Qualquer pedido de esclarecimento ou informações complementares em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à Comissão do
Chamamento Público da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Alameda James Franco, n° 03, Jardim
Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, CEP.: 25.215-060, ou enviado para o e-mail:
credenciamento.smsdc@duquedecaxias. rj.gov. br.
16.8. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica da Procuradoria Geral do
Município.
16.9. Não serão aceitos documentos com a vigência vencida.
16.10. Não serão aceitos “protocolos de entrega"' ou “solicitação de documentos” em substituição aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos, salvo nos casos expressamente permitidos.
16.11. Os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS poderão denunciar irregularidades perante a Ouvidora
da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias-SMSDC, referente a prestação dos serviços objeto
deste credenciamento.
16.12. A participação neste Edital de Credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral dos
termos deste Edital, seus Anexos, leis e normas aplicáveis.
16.13. A data de entrega dos envelopes de documentação de habilitação poderá ser transferida por
conveniência da SMSDC.
16.14. Este Edital é instrumento de adesão, no qual todos que participam estão automaticamente de acordo
com suas condições.
16.15. Concluído o credenciamento preceder-se-á ao sorteio e a distribuição dos serviços pela área
solicitante.

17. DO FORO
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17.1. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da comarca de
Duque de Caxias/RJ, com exclusão de qualquer outro.
18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18.1. Fazem parte integrante deste Edital:
ANEXO I

R e q u e rim e n to de C re d e n c ia m e n to

A N E X O II

R e la tó rio d o s P ro c e d im e n to s/S e rv iç o s a se re m p re s ta d o s , c o n fo rm e T a b e la SU S

A N E X O III

D e c la ra ç ã o d e C o m p ro v a ç ã o de A te n d im e n to ao a r t . 7o, X X X III d a C R F B

A N E X O IV

D e c la ra ç ã o d e In e x istê n c ia d e F a to s S u p e rv e n ie n te s Im p e d itiv o s d a H a b ilita ç ã o

ANEXO V

D e c la ra ç ã o d e a te n d im e n to ao a r t. 9 o, inciso III d a L ei 8.666/93

ANEXO VI

D e c la ra ç ã o d e a te n d im e n to ao §4° do a r t . 26 d a L ei 8.080/90

A N E X O V II

D e c la ra ç ã o d e C a p a c id a d e d e A te n d im e n to

A N E X O V III

D e c la ra ç ã o d e C a p a c id a d e T é c n ic a e O p e ra c io n a l

A N E X O IX

T e rm o d e R e fe rê n c ia

ANEXO X

M in u ta E x tra to d e C o n tra to e M in u ta T e rm o d e C o n tra to
T a b e la SU S - http://siglap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
T a b e la M u n ic ip a l - Em anexo.
T a b e la C B H P M - https://sb a cvsp .co in .b r/P ro ced im en to s/T a b ela -C B H P M -G era l.p d f

A N EX O XI

Duque de Caxias, 29 de abril de 2022

Dr Daniel
Puertas

Assinado de forma digital
por Dr Daniel Puertas
Dados: 2022.04.29 14:17:08
-03'00‘

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.n° 41.784-0
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ANEXO I

Requerimento de Credenciamento

Ref.: Edital de Credenciamento N°. 01/2022
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE (DDD):
E-MAIL:
REPRESENTANTE
LEGAL:
RESPONSÁVEL
TÉCNICO:
O proponente acima qualificado requer, através do presente documento o seu CREDENCIAMENTO para a
prestação de serviços conforme Edital publicado por esta secretaria, declarando, sob as penas da lei, que:
a) as informações prestadas neste período de credenciamento são verdadeiras;
b) qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado;
c) conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as condições para o cumprimento das
obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda;
d) está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;
e) não se enquadra nas situações de impedimento previstos em lei;
f) os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, com o registro no
conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infraestrutura adequada à
prestação dos serviços, conforme exigido;
g) realizará todas as atividades a que se compromete
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, devidamente
assinada e rubricada, pede deferimento.

Local,_____de

de

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA

D u q u eD e

caxiÊi
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ANEXO II
Relatório dos Procedimentos/Serviços a serem prestados, conforme Tabela SUS

Ref.: Edital de Credenciamento N°. 01/2022
................................ , inscrita no CNPJ n°.................. , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)................................... , portador(a) da Carteira de Identidade no........................... e do CPF no
........................ , DECLARA, que se encontra apta para prestar os serviços abaixo descritos, tendo como
tabela referencial, a Tabela SUS.

ITEM

CÓDIGO

ESPECIFICACÃO DOS
PROCEDIMENTOS / EXAMES

VALOR (R$)
TABELA
SUS

01
02
Local,_____d e_________________de

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA

ANEXO III

Declaração de Comprovação do Atendimento do inciso XXXIII do art. T da Constituição Federal

Ref.: Edital de Credenciamento N°. 01/2022
......... ;..................... , inscrita no CNPJ n°.................. , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)................................... , portador(a) da Carteira de Identidade no........................... e do CPF no
........................ , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. ***Ressalva: emprega
menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Local,_____d e_________________de_______

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA
P R E F E I T U R A

DUQue De

caxias
U N I D O S PELO 18A.BALMO
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ANEXO IV

Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação

Ref.: Edital de Credenciamento N°. 01/2022
Credenciada: (razão social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (discrição do objeto)
A empresa (razão social), com sede à (quadra, rua, etc.) da cidade (nome da cidade, UF, CEP), neste ato
representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG e órgão expedidor, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)DECLARA, sob as penalidades legais, a inexistência de
fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos
do § 2o do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes,
relativamente ao Edital em epígrafe.

Local,_____de

de

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA

ANEXO V

Declaração de atendimento ao art. 9o, inciso IH da Lei 8.666/93

Ref.: Edital de Credenciamento N°. 01/2022
Proponente: (razão social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (discrição do objeto)
A empresa_____pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°._______ , localizada no endereço
_______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ________, portador do RG n° ________, e CPF/MF n°
________, vem declarar que não existe em seus quadros funcionais, servidores públicos da contratante
exercendo funções de Gerência, Administração ou Tomada de Decisão, na forma do art. 9o, inciso III da Lei
8.666/93.
Local,_____de

de

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA
Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera
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ANEXO VI
Declaração de atendimento ao §4° do art. 26 da Lei 8.080/90

Ref.: Edital de Credenciamento N°. 01/2022
Proponente: (razão social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (discrição do objeto)
A empresa_____pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°._______ , localizada no endereço
_______, neste ato representada pelo(a) S r.(a)________, portador do RG n ° ________ , e CPF/MF n°
________, vem declarar que seus sócios e/ou diretores, não ocupam cargo ou função de chefia ou
assessoramento no SUS, nem no âmbito da Administração Municipal, Estadual ou Federal, nos termos do
art. 26°, §4° da Lei 8.080/90.
Local,_____de_________________ de_______

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA

ANEXO VII
Declaração de Capacidade de Atendimento
Ref.: Edital de Credenciamento N°. 01/2022
Proponente: (razão social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (discrição do objeto)
A empresa_____pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°._______ , localizada no endereço
_______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ________, portador do RG n ° ________ , e CPF/MF n°
________, vem pela presente apresentar a capacidade de atendimento para os procedimentos
ofertados abaixo.
ITEM

CÓDIGO

ESPECIFICACÃO DOS
PROCEDIMENTOS / EXAMES

OUANT/DIA

OUANT/MÊS

01
02
Local, ____ d e_________________de
RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA

P R E F E I T U R A

Duque De

caxias
UN ID OS PÊLO TRA BA LH O
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ANEXO VIII

Declaração de Capacidade Técnica e Operacional
Ref.: Edital de Credenciamento N°. 01/2022
Proponente: (razão social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (discrição do objeto)
A empresa_____pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°._______ , localizada no endereço
_______. neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ________, portador do RG n ° ________, e CPF/MF n°
________, declara para os devidos fms que possui capacidade técnica e operacional para a execução de
registro informatizado das solicitações de exames que poderão ser ofertados pelo SUS, bem como, o registro
de todos os procedimentos realizados. Declara, ainda, que tem condições de apresentar os relatórios
trimestrais sobre todos os serviços a serem prestados.

Local,_____de

de

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA

ANEXO IX
TERMO DE REFERÊNCIA

1 -D O OBJETO
1.1. Este Termo tem por objeto o chamamento público para seleção de empresas prestadoras de serviços de
assistência à saúde, interessadas em participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde no
município de Duque de Caxias. Nesse sentido, dispõe das regras e condições para atendimento dos usuários
que buscam por atendimento na rede municipal de saúde.
1.2. A presente seleção visa garantir maior cobertura de atendimento aos usuários, bem como a integralidade
da prestação dos serviços de saúde, oferecendo a pcpulação os procedimentos que complementem os já
ofertados por esta municipalidade, conforme as condições e especificações contidas neste termo de
referência.
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2- DA ESPECIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS/EXAMES
2.1. Os serviços envolvem critérios para solicitação de procedimentos/exames, coleta do material biológico,
transporte das amostras, execução de análises laboratoriais, liberação de laudos com resultados em tempo
hábil e realização de procedimentos, confome especificações e valores constantes na Tabela SUS:
2.1.2. Serão realizados exames ambulatoriais, hospitalares, de diagnóstico, de imagem e exames
complementares, atendimento clínico, hemodiálise, procedimentos fisioterapêuticos e demais procedimentos
existentes no rol da Tabela Unificada SUS, de acordo com a necessidade de oferta habitual do SUS, bem
como, os relacionados abaixo:
A n á lises C Ifn ica s
P a to ló g ic a

T rn u m a to lo g ic a R P G

R a d io lo g ia cm g e ra l

C o lp o c ito lo g ia

H id ro te r a p ia

E x am e s C o m p le m e n ta re s

F .c o c a rd io g ra m a

E x a m e s d c Im ag e m

Im u n o h is to Q u ím ico

U ltra s s o n o g ra fia
G e ra l

C o n s u lta s E s p e c ia liz a d a s M ed ica

T o m o g ra fla em G e ra l

E le tro c a rd io g ra m a

F o n o a u d io lo g ia

R e sso n â n c ia

V id eo c o lo n o sc o p ia

M a m o g ra fia

E x am e s de Im a g e m em G e ra l

F is io te ra p ia
H id ro te r a p ia

e

M o to ra ,

A n a to m ia

RPG

e

M apa
em

H o ltc r

R e s p ira tó r ia

C in tllo g ra fia

G a s o m e tria

T este s E rg o m é trlc o

D e n s ito m e tria O sséa

E s o fa g o g a s tro d u o d e n n o s c o p ia

P ro c e d im e n to s
C lín ico s
ent
O to rr in o la rin g o lo g ia d e M é d ia c
A lta C o m p le x id a d e em S erv iço de
A te n ç ã o A u d itiv a
P ro c e d im e n to
C lín ico
de
O r to p e d ia

T e r a p ia
re n a l
S u b s titu tiv a e F ís tu la

T e r a p ia re n a l S u b s titu tiv a a B eira
d e L eito

C a rd io lu g ia
In te rv c n c lo n is ta

A u d io m e tria

2.2. O fornecimento dos recursos humanos, materiais (descartáveis ou não, insumos e medicamentos quando
necessários) e impressos necessários para a execução do objeto ficará a cargo da credenciada.
2.3. A coleta do material biológico dos exames de análises patológicas ficará a cargo da credenciada, além
dos recursos humanos, impressos, insumos, os materiais descartáveis como frascos de vidro ou plástico com
tampa de rosca ou de borracha para transporte de peças para biopsias.
2.3.1. O Procedimento de coleta do material biológico para análise clínicas e patológicas será realizado
somente para as solicitações procedentes dos serviços de saúde do município de Duque de Caxias.
2.4. As variações da Tabela Unificada SUS, valores e demais atributos serão acompanhadas através do
endereço eletrônico: http://si2tap. datasus, zov. br. conforme atualização mensal executada pelo Ministério da
Saúde.
3 -JUSTIFICATIVA
3.1. Diante da importância do apoio diagnóstico na rede de atenção à saúde e ante a necessidade de manter o
atendimento já realizado, 24h/d (vinte e quatro horas por dia) e 07d/sem. (sete dias por semana), faz-se
necessário manter as diretrizes de apoio diagnóstico, capazes de atender de forma adequada às necessidades
ggp,|
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da população que busca por atendimento na rede municipal de saúde.
3.1.1. O presente chamamento público tem como objetivo o atendimento das necessidades dos usuários do
Sistema Único de Saúde que necessitam de exames ambulatoriais, hospitalares, de diagnóstico, de imagem e
demais exames complementares, além de atendimento clínico, fisioterapêutico e demais procedimentos
constante na Tabela SUS, possibilitando, assim o diagnóstico de patologias, bem como, a prevenção de
doenças, estabelecendo seu estágio e gravidade, assumindo um papel preponderante na saúde da população
assistida pelo município.
3.1.2. Ademais, considerando que a saúde é um direito de todos previsto na Constituição Brasileira, cabendo
às três esferas de governo a responsabilidade por essa assistência e, visando dar continuidade na execução
dos exames, permitindo a avaliação dos sintomas e colaborando na elucidação da patologia e no
acompanhamento do tratamento, portanto, o credenciamento de prestadores de serviços toma-se
indispensável a este Município, que se compromete em fazê-lo com eficiência e ao menor custo possível, de
acordo com os limites orçamentários e financeiros disponíveis.
3.2. Justificativa da Inexigilidade:
3.2.1. Consiste o presente processo de inexigibilidade no credenciamento de Pessoas Jurídicas destinadas a
prestação de serviços na área de saúde pelo valor definido na tabela SUS. Justifica-se tal procedimento com
fundamento no “caput” do artigo 25 da Lei n° 8.666/93, em virtude da inviabilidade de competição, visto
que, na modalidade de credenciamento todo e qualquer interessado na prestação dos serviços poderá fazê- lo
uma vez que os pagamentos são efetuados levando em conta que os valores terão como parâmetro aqueles
definidos na tabela SUS.
4 - DO ATENDIMENTO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A prestação dos serviços terá início após a assinatura do Termo de Credenciamento e deverá ser
realizada pela credenciada conforme proposta apresentada.
4.2. No ato do credenciamento a credenciada deverá apresentar relação dos procedimentos que se encontra
apta a credenciar, informando, ainda, a especificação dos exames, itens, códigos e valores conforme disposto
na Tabela SUS, nos termos do ANEXO II.
4.3. A credenciada somente prestará o serviço sc lhe forem apresentados as guias e/ou pedidos médicos,
obrigatoriamente autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias - SMSDC, não se
responsabilizando o município pelos exames realizados sem os documentos mencionados.
4.4. A demanda de serviços a serem prestados pela credenciada deverão ser, impreterivelmente, oriundas da
rede municipal de saúde;
4.5. A credenciada deverá observar os padrões técnicos de qualidade na prestação dos serviços. Ficando
constatado a má-qualidade na execução dos serviços, obriga-se a Credenciada a refazê-lo, sem qualquer
custo adicional para o município. Neste caso, poderá ainda ser aplicada sanção, uma vez constatada qualquer
hipótese que lhe dê ensejo.
4.6. O atendimento deverá ser realizado nas unidades de saúde do município ou no endereço indicado pela
credenciada, conforme proposta apresentada, no mesmo horário de atendimento aos particulares, devendo o
paciente se identificar mediante apresentação de documentos pessoais e pedido médico, obrigatoriamente
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autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias - SMSDC.
4.7. A credenciada deverá ter condições de receber pacientes com mobilidade reduzida facilitando sua
acessibilidade, bem como, deverá possuir área física adequada a estes pacientes.
4.8. A credenciada compromete-se a prestar aos pacientes encaminhados pelos serviços de saúde do
município, tratamento idêntico e com o mesmo padrão de eficiência do dispensado aos particulares,
constituindo causa para rescisão imediata do Termo de Credenciamento qualquer tipo de discriminação.
4.9. É expressamente vedada, em qualquer circunstância, por parte da credenciada a retenção e/ou exigência
de apresentação de qualquer documento adicional aos que estão elencados neste item, assinatura em guias
e/ou documentos em branco ou de garantia de qualquer espécie, bem como cobrança de qualquer
importância a título de honorários, de depósito e/ou caução de qualquer natureza pelos serviços solicitados
e/ou prestados ao usuário, concernentes aos procedimentos autorizados pelo município de Duque de Caxias
4.10. Aos usuários desta municipalidade é reservado o direito de denunciar a qualquer tempo e meio,
eventuais irregularidades verificadas no atendimento ou na prestação dos serviços, cabendo à Secretaria
Municipal de Saúde a devida apuração, e, se for o caso, a imediata penalização da credenciada, no teor da lei
e do Edital.
4.11. A interrupção do atendimento por iniciativa da credenciada, sem motivo justificado será considerado
como abandono, sujeitando-a as penalidades previstas, neste instrumento e na legislação que rege a matéria.
5 - DA ENTREGA DOS RESULTADOS
5.1. A entrega dos resultados dos exames deverá ocorrer diretamente ao usuário ou seu representante no
prazo de 05 (cinco) dias após a coleta.
5.2. A entrega dos resultados dos exames poderá exceder o período estipulado no item 5.1,
excepcionalmente, nos casos cuja análise requer prazos que ultrapassem este período.
5.3. O serviço, mesmo depois de realizado e aceito poderá ser refeito, desde que comprovada a existência de
má-fé do prestador ou condições inadequadas de realização que comprometam a integridade do resultado
final dos exames.
6 - DO RESPONSAVÉL TÉCNICO
6.1. Havendo necessidade de substituição ou inclusão de profissionais técnicos responsáveis pela execução
dos serviços, a empresa credenciada deverá solicitar no prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da data do início
da prestação de serviço por este profissional, através de Ofício Secretaria Municipal de Saúde de Duque de
Caxias, e encaminhar juntamente as cópias autenticadas dos seguintes documentos:
6.1.1. Para o responsável técnico:
a) Diploma de graduação na respectiva área;
b) Registro de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional da respectiva área;
c) Carteira do Conselho da respectiva área;
d) Carteira de Identidade e CPF, ficando dispensado se os dados constarem na carteira do respectivo
conselho;
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e) Título de Especialista, expedido pela sociedade que rege a especialidade e registrado no Conselho da
respectiva área.
6.1.2. Comprovação de vínculo dos responsáveis técnicos, em uma das seguintes formas:
a) Profissional empregado da empresa: cópia do registro em carteira de trabalho ou da ficha de registro de
empregados autenticada junto à Delegacia Regional do Trabalho.
b) Profissional sócio, diretor ou proprietário: cópia do contrato social e suas modificações em vigor ou da
última Ata de eleição da diretoria, devidamente registrada no órgão competente.
c) Profissional autônomo que, presta serviços a empresa, mediante contrato de prestação de serviço: cópia
do contrato em vigor.
6.2. Uma vez aprovadas as substituições e as inclusões acima citadas, serão lançadas no Edital por simples
apostila.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. Constituem obrigações da credenciada, além de outras previstas no Edital e na legislação pertinente, as
seguintes:
a) Cumprir, a contento, nos termos deste regulamento, nas condições de sua proposta e do edital, os serviços
propostos aos usuários do município;
b) Manter, durante a vigência do Termo de Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no regulamento, devendo comunicar a
Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
mesmo;
c) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, seguros e tudo que em virtude de lei ou regulamento
recaia ou venha a recair sobre os serviços, bem como por obrigações trabalhistas, previdenciárias, de
acidentes e quaisquer outras decorrentes da relação empregatícia entre a credenciada e seus empregados,
bem como pelos danos/prejuízos causados aos pacientes/usuários da contratante e a terceiros decorrentes de
culpa ou dolo;
d) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim,
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por força da lei, ligadas a execução do objeto, responsabilidade esta que não será excluída ou
reduzida pela fiscalização e pelo acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias;
e) Responder por danos materiais ou morais, causados por seus empregados e prepostos diretamente ao
município de Duque de Caxias ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
f) Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal, empregados e equipe técnica, para a execução
do objeto do Edital, incluídos a remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e
comerciais resultante de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para o contratante, nem poderá onerar o objeto do Edital;
g) Responsabilizar-se pelo fornecimento dos recursos humanos, materiais (descartáveis ou não, insumos e
medicamentos quando necessários) e impressos necessários para a execução do objeto;
h) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas em observância as normas legais e
regulamentares aplicáveis e as recomendações exigidas pela técnica profissional dos serviços contratados
que lhe forem aplicados;
i) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados;
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j) Efetuar a prestação dos serviços em suas dependências, mediante apresentação pelo paciente, das guias de
Autorização e/ou pedidos médicos, obrigatoriamente autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde de
Duque de Caxias;
k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem solicitação formal e
posterior autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias por escrito;
l) Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias a mudança de local ou horário de
atendimento aos usuários, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
m) Fornecer o laudo do exame, obrigatoriamente;
n) Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução da prestação de serviços resultante do certame;
o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos
termos do art. 65, § Io, da Lei n° 8.666/93;
p) Atender prontamente às reclamações do município de Duque de Caxias, bem como reparar, corrigir, o
objeto do Edital em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços;
q) Prestar atendimento a todos os pacientes encaminhados pelo contratante, inclusive, àqueles que não
deambulam, em cadeira de rodas e/ou macas;
r) Garantir a qualidade da prestação do serviço, comprometendo-se a tomar as devidas providências, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a comunicação emitida pelos responsáveis;
s) Entregar os resultados dos exames, conforme previsto na Cláusula Terceira deste Edital.
7.2. São obrigações do Município de Duque de Caxias:
a) Efetuar pagamento dos serviços, na forma e condições aprazadas;
b) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação de serviços;
c) Implantar de forma adequada a supervisão permanente dos serviços de modo a obter resultado correto e
eficaz;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas credenciadas com relação
ao objeto;
e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
f) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelas credenciadas, inclusive quanto a continuidade
da prestação dos serviços que, ressalvado a ocorrência de casos de caso fortuito e força maior, justificados e
aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, não deverá ser interrompido.
8 - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A competência para fiscalizar o objeto deste Teimo será do município de Duque de Caxias, que
acompanhará os serviços prestados e verificará se as especificações estão em confoimidade com o Edital e
com os termos contratuais.
8.2. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através dos servidores designados para tal
responsabilidade, poderá visitar as instalações da contratada, em qualquer tempo, para verificar condições de
higiene, limpeza e quaisquer outros fatores que influenciem na realização dos serviços, para fins de avaliar
se estão sendo observadas as normas e regulamentos pertinentes.
8.3. Serão designados servidores que acompanharão e fiscalizarão a execução da prestação de serviços.
9 - DA REMUNERAÇÃO
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9.1. As empresas credenciadas serão remuneradas pelos exames efetivamente realizados, prioritariamente
pelos valores estabelecidos na Tabela Unificada de Procedimentos SUS.
9.2. O faturamento dos procedimentos será feito por paciente atendido.
10 - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado pelos procedimentos efetivamente realizados, devendo a credenciada
apresentar mensalmente as guias de autorização, acompanhados dos laudos e da relação nominal dos
pacientes atendidos, para o processo de faturamento.
10.1.1. A documentação para faturamento (solicitação de pagamento, guias de autorização, laudos, relação
nominal dos pacientes atendidos, certidões negativas, cópia do contrato) deverá ser entregue na Secretaria
Municipal de Saúde de Duque de Caxias até o 14° (décimo quarto) dia útil de cada mês, concomitantemente,
com o envio da base de dados ao Data Center.
10.1.2. O pagamento será efetuado após a apresentação da produção de faturamento e após conferência pela
autoridade competente dos documentos comprobatórios dos serviços prestados, mediante apresentação de
nota fiscal e, se for o caso, condicionado ao repasse do recurso correspondente, em observância áo disposto
no Decreto Municipal n°. 7.349 de 24 de junho de 2019 e seus anexos, bem como, ao Decreto Municipal n°.
7.259 de 22 de abril de 2019.
10.2. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias reserva-se ao direito de realizar análises técnicas
e financeiras dos documentos apresentados para pagamento, de efetuar glosas totais ou parciais dos valores
cobrados, sem qualquer custo para a Credenciada, que se obriga a suportá-la, prestando todos os
esclarecimentos necessários.
10.3. No caso de serem feitas glosas aos documentos apresentados, a Secretaria Municipal de Saúde de
Duque de Caxias deverá comunicar por escrito à credenciada, que poderá substituí-los na competência
seguinte. Se as glosas forem feitas indevidamente, o Município pagará o “quantum ” final devido no próximo
faturamento.
10.4. A credenciada deverá apresentar, também, como condição para o recebimento de cada parcela, os
seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade:
a) Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS;
b) Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
expedida pela Caixa Econômica Federal.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
10.5. Para execução do pagamento, a credenciada deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente,
emitida, sem rasura, em data legível, o nome do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ n° 11.128.809/0001-10,
informando o número de sua conta corrente, nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus
créditos.
10.6. É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de sobretaxa ao preço contratado quando do
pagamento dos serviços prestados pela credenciada.
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10.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à credenciada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município.
11 - DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
11.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto do chamamento público licitado para o
exercício 2022 está prevista e indicada sob os números abaixo relacionados:

11.2. Ultrapassado o exercício financeiro de 2022, o Município de Duque de Caxias adotará as medidas
necessárias para assumir a dotação correspondente para o período.
12 - DO REAJUSTE
12.1. Os valores devidos acompanharão as oscilações da Tabela Unificada de Procedimentos - SUS,
disponível no site: http://sigtap.datasus.gov.br, bem como, as demais tabelas citadas no item 3 do presente
Edital.
13 - DO PRAZO
13.1. Este credenciamento vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado nos Termos do inciso II do artigo 57 da lei 8.666/93, sendo de comum acordo entre as partes.
14 - DAS SANÇÕES
14.1. Pelo não cumprimento dos compromissos assumidos pela credenciada, serão aplicadas as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das demais legalmente estabelecidas:
a) Advertência;
b) Multa, nos termos do item 15 do Edital de Chamamento Público n° 01/2022 ;
c) Descredenciamento;
14.2. A credenciada que descumprir, injustificadamente, as condições estabelecidas no Edital, ensejará, após
devidamente comprovadas pelo Município de Duque de Caxias, e dependendo da gravidade e/ou
dano/prejuízo acarretado aos usuários, o seu imediato descredenciamento, sem prejuízo da aplicação
cumulativa das demais sanções administrativas e civis previstas neste Edital e na lei aplicáveis “in casu ”.
15 - DO DESCREDENCIAMENTO
15.1. O presente Termo será rescindido unilateralmente, a critério da contratante, independentemente de
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interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer momento, sem que caiba direito à indenização de
qualquer espécie, nas seguintes hipóteses:
a) pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
b) pelo atraso injustificado no início dos serviços;
c) pela paralisação na prestação dos serviços sem justa causa;
d) pelo não atendimento às determinações regulamentares emanadas da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual como também a de seus superiores;
e) pelo cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67, da Lei 8.666/93;
f) por razões de interesse público;
g) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução
contratual;
15.2. O instrumento de credenciamento poderá ainda, ser rescindido de forma amigável, se convir às partes,
por mútuo acordo, desde que não traga prejuízo ao Município.
15.3. E facultada, também, a qualquer tempo a Credenciada solicitar seu descredenciamento mediante
promoção de Renúncia do Termo de Credenciamento, bastando, para tanto, notificar previamente a
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, sob pena de
incidência nas sanções administrativas previstas no Edital, independente das sanções civis na forma da lei.
16 - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Poderá este Termo ser objeto de alteração, quando for de interesse das partes, observando-se as
formalidades legais e mediante assinatura de Termo Aditivo.
16.2. Fica eleito o foro da Comarca de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, para solucionar
quaisquer dúvidas quanto à execução do presente Credenciamento.
Duque de Caxias, 29 de abril de 2022
Assinado de forma digital
por Dr Daniel Puertas
Dados: 2022.04.29
14:17:32 -03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.n°. 41.784-0

P R E F E I T U R A

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera
CEP 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
Tel: (21)2773-6311
www.duquedecaxias.rj.gov.br

23

