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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2022 

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022  

  

O Município de Novo Horizonte, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 

45.152.139/0001-99, com sede na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 185, Centro, Novo Horizonte/SP 

representado pelo Prefeito Municipal, FABIANO DE MELLO BELENTANI, em atendimento à solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde, torna público que está aberta CHAMADA PÚBLICA PARA 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, ENGLOBANDO 

ATENDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, EM CONSONÂNCIA COM 

OS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E POLÍTICAS DE SAÚDE DO SUS E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS 

DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E REGULAMENTOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE NOVO HORIZONTE.  

 
1.  DO OBJETO  

1.1. O presente edital tem como objeto o credenciamento de prestadores de serviços de saúde, em caráter 

complementar ao Sistema Único de Saúde, para realização de serviços de oftalmologia, englobando 

atendimentos clínicos, cirúrgicos e apoio diagnóstico e terapêutico, em consonância com os princípios, 

diretrizes e políticas de saúde do SUS e em conformidade com as demais disposições deste Edital, seus 

Anexos e regulamentos próprios da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Horizonte.  

  
2.  DOS RECURSOS FINANCEIROS  

2.1. As despesas relativas ao objeto serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária do exercício de 

2022: Nota de Reserva orçamentária nº 654, Ficha nº 430, Unidade 021001, funcional 

10.302.0010.2026.0000, Categoria Econômica 3.3.90.39.00, Código de Aplicação 302.001, Fonte de Recurso 

0 0500. Nota de Reserva orçamentária nº 653, Ficha nº 1007, Unidade 021001, funcional 

10.302.0010.2026.0000, Categoria Econômica 3.3.90.39.00, Código de Aplicação 302.000, Fonte de Recurso 

0 0100.  

 
3.  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

3.1. Este procedimento será regido pelas disposições da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Portarias de Consolidação nº 01 a 06 

de 2017 do Ministério da Saúde, bem como todas as alterações dos referidos dispositivos legais, além das 

disposições deste Edital, seus Anexos e demais legislação aplicável à espécie.  

  
4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar do presente credenciamento todas as pessoas jurídicas de direito privado, com ou 

sem fins lucrativos, com atendimento no Município de Novo Horizonte/SP, cujas atividades sejam dirigidas 

à saúde e que atendam a todos os requisitos do presente Edital e seus Anexos, tendo preferência as 
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entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, em conformidade com o art. 199, §1º da Constituição 

Federal.   

4.2. Não poderão participar do presente credenciamento as pessoas jurídicas que estejam em recuperação 

judicial (exceto se apresentarem plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno 

vigor, nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), ou extrajudicial. Também 

não poderão participar do presente credenciamento as pessoas jurídicas elencadas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93, bem como as pessoas jurídicas suspensas ou declaradas inidôneas, nos termos dos incisos III e IV 

do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.  

4.3. A participação no presente credenciamento implica na aceitação de todas as disposições deste Edital, 

seus Anexos e demais legislação aplicável à espécie.  
  

5.  DO CREDENCIAMENTO  

5.1. As pessoas jurídicas interessadas em participar do presente credenciamento deverão apresentar 

Requerimento, conforme Anexo II deste Edital, acompanhado de todos os documentos relacionados no 

item 6. deste Edital, em envelope fechado/lacrado, com a seguinte identificação:  

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  

Edital de Chamada Pública nº 002/2022  

Processo Administrativo nº 128/2022  

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE – OFTALMOLOGIA  

Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail e Responsável legal do proponente.  

  

5.2. Os envelopes deverão ser entregues na Unidade Gestora de Licitações, localizada na Praça Dr. 
Euclydes Cardoso Castilho nº 185, Centro, Novo Horizonte/SP,  a partir de 30 de maio de 2022, de 

segunda a sexta feira, das 07h30m às 12h00 e da 13h30m as 17h00, ficando permanentemente 
aberto, quando serão recebidos e analisados pela Comissão Permanente de licitações e Comissão Técnica e 

cada credenciamento terá seu curso independente dos demais interessados. 
5.3. Após findado o prazo estipulado para entrega da documentação, a Comissão Técnica constituída pela 

Portaria nº 062/2022 (Secretaria Municipal de Saúde) analisará a documentação e realizará, mediante 

agendamento, visita técnica nas instalações do interessado, com o intuito de verificar a conformidade com 

os documentos apresentados, emitindo parecer técnico sobre a avaliação precedida. Será publicado inteiro 

teor do instrumento de credenciamento na Imprensa Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, 

passando a compor o rol dos credenciados habilitados. 

5.4. Serão habilitadas / credenciadas as pessoas jurídicas que cumprirem todas as exigências deste Edital e 

seus Anexos, de forma que o não cumprimento das exigências, ou a falta de quaisquer documentos, não 

importará na habilitação enquanto não complementado/regularizado. 

5.5. Aos interessados caberão os recursos previstos no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

5.6. Todas as pessoas jurídicas habilitadas / credenciadas estarão aptas a celebrar contrato com o 

Município, no entanto, o simples ato de credenciamento não gera para o credenciado o direito subjetivo 

de celebração de contrato com a Administração. O Município não está obrigado a solicitar os serviços do 

credenciado, especialmente em caso de ausência de demanda que o justifique.  

5.7. No caso de celebração de contrato e, havendo mais de um interessado credenciado, o montante total 

de serviços necessários será distribuído, respeitada a disposição do item 4.1 deste Edital, entre todos os 
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credenciados, conforme a capacidade instalada e proposta de oferta dos referidos serviços ao SUS 

apresentada por cada um deles.   

  
6.  DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

6.1.1. Documentos relativos à Habilitação Jurídica:  

a. Cédula de Identidade dos sócios e/ou dirigentes;  

b. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores, ou documento equivalente;  

d. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício, ou documento equivalente;  

e. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País.  

f. Os documentos deverão ser apresentados com todas as suas alterações, caso não estejam 

consolidados.  

6.1.2. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

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 compatível com o objeto 

constante no Estatuto;  

c. Prova de regularidade (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa) para com a Fazenda Federal e  

Seguridade Social (INSS);  

d. Prova de regularidade (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa) com a Fazenda Estadual, se 

houver;  

f. Prova de regularidade (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa) com a Fazenda Municipal, do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, se houver;  

g. Prova de regularidade (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa) relativa ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS);  

h. Prova de inexistência de débitos (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa) inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943.  

6.1.3. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

a. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, expedida em data não superior a 60 (sessenta) dias da abertura do certame. 

b. Admite-se a participação, em licitações, de empresas em recuperação Judicial, desde que amparadas 

em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta 

econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório (Acórdão 1201/2020 Plenário, 

Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo). 
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6.1.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica:  

a. Comprovante de registro ou inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;  

b. Comprovação de registro ou inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM;  

c. Alvará Sanitário / Licença de funcionamento atualizado;  

d. Declaração que possui estrutura física, equipamentos e recursos humanos compatíveis à execução 

do objeto deste credenciamento e contrato, conforme Anexo III.  

e. Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica da empresa, informando nome, 

RG, CPF, cargo, função, carga horária semanal, e número de inscrição no respectivo Conselho 

Profissional, inclusive do Responsável Técnico do serviço contratado, neste caso, acompanhado pelo 

Certificado de Especialidade.  

6.1.5. Documentos relativos à Capacidade Instalada e Oferta de Serviços:  

a. Declaração indicando conforme sua capacidade instalada total de oferta dos serviços de oftalmologia, 

englobando atendimentos clínicos, cirúrgicos e apoio diagnóstico e terapêutico, objeto deste 

credenciamento e contrato, a proposta de oferta dos referidos serviços para o SUS, bem como a 

concordância com os valores da Tabela SUS, em conformidade com as disposições deste Edital e 

Anexos, conforme Anexo IV.  

6.1.6. Declarações:  

a. Declaração expressa do proponente de que não está impedido de celebrar ajustes com a 

Administração Pública; não foi declarada inidônea pelo Poder Público ou suspensa de contratar com 

a Administração Pública e não existe fato impeditivo à sua habilitação, conforme anexo V.  

b. Declaração expressa do proponente, de acordo com o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor 

aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme Anexo VI.  

c. Declaração que a proponente não possui servidor público do Município de Novo Horizonte/SP como 

proprietário, sócio, representante legal, membro da diretoria e/ou presidente da instituição, 

conforme Anexo VII.  

d. Declaração de concordância com todas as disposições do Edital e seus Anexos, conforme Anexo VIII.  

6.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou publicação de 

órgão de imprensa oficial.  

6.3. Todos os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente referentes ao mesmo CNPJ 

apresentado para a proposta, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma 

filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.  

6.4. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste 

prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias da data de emissão.  

  
7.  DA HOMOLOGAÇÃO  

7.1. Decorrido o prazo recursal ou após a decisão dos recursos eventualmente interpostos, o 

credenciamento será homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.  

  
8.  DOS PRAZOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
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8.1. Concluído e homologado o credenciamento, os credenciados, de acordo com a oportunidade 
conveniência do Município de Novo Horizonte, serão notificados para celebrar o Contrato, conforme minuta 
constante no Anexo IX deste Edital, devendo comparecer em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento da notificação.  
 
8.2. O não comparecimento para assinatura do Contrato dentro do prazo fixado na notificação ou a prática 

de qualquer ato por parte da pessoa jurídica vencedora, que inviabilize a contratação, implicará em sua 

automática desclassificação, sujeitando-se, ainda, às sanções conforme disposto no art. 81 da Lei nº 

8.666/1993.  

  
9. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

9.1. A prestação dos serviços deverá observar as disposições deste Edital e seus Anexos e terá vigência de 

até 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993.  

  
10.  DA FORMA DE PAGAMENTO  

10.1. O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação 

dos serviços, diretamente em conta bancária a ser informada pelo contratado, contendo os dados bancários 

(nome do banco, número da agência e número da conta corrente), sendo que os referidos dados devem 

coincidir com os constantes na Nota Fiscal.  

10.2. O pagamento será efetuado com base nos serviços efetivamente prestados por cada credenciado / 

contratado, podendo variar conforme produção mensal e Prestação de Contas.  

10.3. Para se habilitar ao pagamento, o contratado deverá ser apresentar Nota Fiscal, juntamente com: 

número Chamada Pública / Contrato, comprovantes de todas as suas obrigações tributárias, encargos 

trabalhistas e sociais e Prestação de Contas em conformidade com o item 6. do Anexo I – Memorial 

Descritivo deste Edital.  

  
11.  DO REAJUSTE DE PREÇOS  

11.1. O valor do Contrato poderá ser reajustado, por meio de apostilamento, na mesma proporção, índices 

e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, por meio da atualização da Tabela SUS. Não 

serão aplicados quaisquer outros reajustes ou realinhamentos durante a vigência do Contrato e 

renovações.  

  
12. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  

12.1. As responsabilidades e obrigações das partes são aquelas descritas no item 5. do Anexo I – Memorial 

Descritivo deste Edital.  

  
13.  DAS SANÇÕES  

13.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a contratada ficará sujeita às seguintes sanções:  

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de inadimplência total ou 

parcial do Contrato;  
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b. Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

dependendo da natureza e gravidade da falta cometida, consideradas as circunstâncias e interesse 

da própria municipalidade; e,  

c. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município em função da natureza e 

gravidade da falta cometida ou em caso de reincidência.  

  

14.  DA RESCISÃO  

14.1. Dar-se-á a rescisão do Contrato e o Descredenciamento do proponente:  

14.1.1. A qualquer tempo, a pedido do contratado / credenciado, quando não mais lhe interessar a 

prestação dos serviços credenciados. O pedido de rescisão e descredenciamento deverá ser encaminhado 

à Secretaria Municipal de Saúde, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, que providenciará o 

respectivo Termo de Rescisão, e só então, os serviços poderão deixar de ser prestados.  

14.1.2. A qualquer tempo, a pedido do Município, quando o contratado / credenciado deixar de atender a 

quaisquer dos requisitos necessários para a continuidade dos serviços;  

14.1.3. A qualquer tempo, por oportunidade e conveniência do Município, quando não mais interessar a 

continuidade da prestação dos serviços credenciados, caso em que haverá a rescisão e descredenciamento 

de todos os credenciados. Neste caso, a Administração Municipal comunicará todos os credenciados com 

30 (trinta) dias de antecedência.  

14.2. Nos casos de rescisão e descredenciamento serão observados o amplo direito de defesa e o 

contraditório.  

14.3. Em qualquer caso de descredenciamento, não haverá ou caberá indenização.  

14.4. Quando verificado o não atendimento aos requisitos para a continuidade da prestação dos serviços 

credenciados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá notificar o credenciado para que providencie a 

regularização, ficando suspenso o credenciamento deste enquanto perdurar a irregularidade.  

  

15.  DOS ESCLARECIMENTOS  

15.1. Os pedidos de esclarecimentos relacionados ao presente Edital deverão ser feitos por escrito e 

encaminhados para o e-mail: saude@novohorizonte.sp.gov.br, que serão resolvidos pela Comissão Técnica 

designada pela Portaria nº 062/2022.   

15.2. Não sendo formulado nenhum pedido de esclarecimento, pressupõe-se que os elementos fornecidos 

são suficientemente claros e precisos para permitir a participação, não cabendo, portanto, às pessoas 

jurídicas proponentes, direito a qualquer reclamação posterior.  

15.3. Os casos omissões serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, ouvida a Procuradoria Jurídica 

do Município, quando for o caso.  

  

16.  DOS ANEXOS DO CONTRATO  

16.1. São partes integrantes e indissociáveis deste Edital e Contrato os seguintes Anexos:  

- Anexo I – Memorial Descritivo;  

- Anexo II – Modelo de Requerimento de Credenciamento;  

mailto:saude@novohorizonte.sp.gov.br
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- Anexo III – Modelo de Declaração de Estrutura Física, Equipamento e Recursos Humanos;  

- Anexo IV – Modelo de Declaração de Capacidade Instalada e Oferta de Serviços;  

- Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;  

- Anexo VI – Modelo de Declaração Não Emprego de Menores;  

- Anexo VII – Modelo de Declaração de Não Existência de Servidor Público;  

- Anexo VIII – Modelo de Declaração de Concordância com as Disposições do Edital e Anexos; - Anexo IX – 

Minuta do Contrato de Prestação de Serviços.  

  

17.  DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. A Administração Municipal poderá revogar o presente Credenciamento por interesse público, 

devidamente justificado, sem que caiba ao participante direito a indenização, salvo em caso de dano efetivo 

disso resultante e na forma da lei.  

17.2. A Administração Municipal deverá anular, de ofício ou por provocação, o presente Credenciamento, 

no todo ou em parte, sempre que ocorrer ilegalidade, na forma da Lei. A anulação do procedimento não 

gera direito à indenização, salvo nos casos legais.  

17.3. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o direito de alterar o presente Edital, por conveniência da 

Administração Pública, sem que caiba aos participantes o direito a qualquer indenização.  

17.4. É facultado à Administração, em qualquer fase do certame, promover diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões. 
17.5. É facultado à Secretaria Municipal de Saúde promover diligências destinadas a esclarecer o processo, 
bem como, solicitar a comprovação de qualquer informação apresentada pelos proponentes.  
17.6. A interpretação do Edital se dará sempre no sentido de ampliar a participação dos interessados.  

17.7. A pessoa jurídica vencedora deste certame será a única responsável por eventuais danos ou acidentes 

que vier a causar a terceiros, bem como por todos os encargos e despesas trabalhistas.  

17.8. Eventuais notificações/comunicações serão efetuadas através da Imprensa Oficial do Município, 

podendo ainda ser utilizados outros meios legais.  

17.9. Fica eleito o foro da Comarca de Novo Horizonte/SP para dirimir quaisquer conflitos provenientes 

deste Credenciamento, por mais privilegiado que possa ser qualquer outro.  

17.10. E para o conhecimento público, expede-se o presente Edital.  

 

Novo Horizonte/SP, 25 de maio de 2022 

 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO 

SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA 
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           E ESTIMATIVA FÍSICO/FINANCEIRA............................................................... 17 

1. INTRODUÇÃO 

O Município de Novo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é habilitado na Gestão 

Plena do Sistema Municipal, em conformidade com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-

SUS 01/2002.  

Nessa condição, o Município possui diversas responsabilidades, dentre elas a gerência unidades 

próprias, ambulatoriais e hospitalares; a gerência de unidades assistenciais transferidas pelo Estado e pela 

União; a gestão de todo o sistema municipal, incluindo a gestão sobre os prestadores de serviços de saúde 

vinculados ao SUS, independente da sua natureza jurídica ou nível de complexidade e a garantia do 

atendimento em seu território para sua população e para a população referenciada por outros municípios, 

conforme definido em pactuação regional. 
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Além disso, goza das prerrogativas de gestão do conjunto das unidades prestadoras de serviços ao 

SUS ambulatoriais especializadas e hospitalares, estatais e privadas, estabelecidas no território municipal; 

além de receber diretamente no Fundo Municipal de Saúde, o montante total de recursos federais 

correspondentes ao limite financeiro programado para o município, compreendendo a parcela destinada ao 

atendimento da população própria e aquela destinada ao atendimento à população referenciada. 

O Município de Novo Horizonte possui uma Rede de Serviços de Saúde própria ampla e estruturada, 

composta por diversos pontos de atenção, englobando desde atendimentos básicos, urgência e emergência, 

até atendimentos especializados de média complexidade ambulatorial e hospitalar. Conta ainda com 

serviços de saúde oferecidos por meio de pactuação com o Governo do Estado de São Paulo. No entanto, 

toda essa oferta de ações e serviços de saúde ainda não é suficiente para garantir o acesso e o atendimento 

de qualidade a toda a população. 

A Política Nacional de Regulação do SUS define, dentre outros aspectos, que a contratação de 

prestadores de serviços de saúde privados, de forma complementar e com a finalidade de suprir a 

insuficiência dos serviços públicos, é uma competência comum dos entes federativos, devendo ser 

estabelecida por vínculos formais, em conformidade com a legislação pertinente às Licitações e Contratos. 

No tocante aos serviços de oftalmologia, o Município realiza cerca de 120 atendimentos por mês, 

considerando sua rede própria e a pactuação com o Governo do Estado conta com 80 consultas mês, porém, 

possui uma demanda de cerca de 300 atendimentos por mês, evidenciando a necessidade de ampliação da 

oferta para garantir o acesso universal e a integralidade do cuidado à saúde. 

Para essa contratação complementar de serviços de oftalmologia, o Município de Novo Horizonte 

utilizará o credenciamento, procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública convoca 

interessados para, segundo condições previamente definidas e divulgadas, credenciarem-se como 

prestadores de serviços de saúde. 

No credenciamento todos os interessados em contratar com a Administração Pública são 

efetivamente contratados, sem que haja relação de exclusão, de forma que não havendo que se competir 

por nada, força-se a reconhecer, por dedução, a inviabilidade de competição e a inexigibilidade de licitação 

pública, nos termos do art. 25 da Lei 8.666/1993.  

O credenciamento dar-se-á por ato formal e aplicar-se-á a todos os licitantes que foram habilitados 

em procedimento específico, quando se conferirá o direito de exercer complementarmente, a partir da 

celebração de contrato, a prestação de serviços de saúde. O credenciamento preservará a lisura, a 

transparência e a economicidade do procedimento, garantindo tratamento isonômico dos interessados, 

com a possibilidade de acesso de qualquer um que preencha as exigências estabelecidas em regulamento 

e observando os princípios e as diretrizes do SUS. 

O presente procedimento tem como base legal e reger-se-á pela CF de 1988, Lei Federal nº 

8.080/1990, Decreto Federal nº 7.508/2011, Lei Federal nº 8.666/1993 e Portarias de Consolidação nº 01 a 

06 de 2017 do Ministério da Saúde e suas alterações. Observará ainda as normas técnicas, princípios e 

diretrizes do SUS, além de outros dispositivos legais específicos da área. 

Nesse contexto, considerando as prerrogativas e responsabilidades do Município de Novo 

Horizonte, é apresentado este Memorial Descritivo, com o objetivo de divulgar, esclarecer e informar aos 

interessados na prestação de serviços de oftalmologia ao Município de Novo Horizonte todas as 

informações necessárias para participação neste procedimento e futura prestação de serviços. 
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2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

 
Este credenciamento tem como objetivo garantir o acesso da população do Município de Novo 

Horizonte aos serviços de oftalmologia, de forma a promover a integralidade do cuidado à saúde seguindo 

os protocolos tanto nacionais, estaduais e municipais. 

Este procedimento se faz necessário tendo em vista que a oferta de serviços de oftalmologia 

próprios e pactuados com outros entes federativos é insuficiente para garantir o acesso e o atendimento 

de qualidade a toda a população. 

 
3. OBJETO DO CREDENCIAMENTO E CONTRATO  

 
Credenciamento de prestadores de serviços de saúde, em caráter complementar ao Sistema Único 

de Saúde, para realização de serviços de oftalmologia, englobando atendimentos clínicos, cirúrgicos e apoio 

diagnóstico e terapêutico, em consonância com os princípios, diretrizes e políticas de saúde do SUS e em 

conformidade com as demais disposições deste Edital, seus Anexos e regulamentos próprios da Secretaria 

Municipal de Saúde de Novo Horizonte.  

 
4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
4.1. Serviços Contratados 

 
Os serviços de oftalmologia objeto deste credenciamento e contrato são aqueles descritos no item 

9. deste Memorial Descritivo – Quadro de Procedimentos Oftalmológicos e Estimativa Físico/Financeira.  

O quadro traz o código, a descrição do procedimento, o valor unitário, a estimativa anual de 

realização de cada procedimento e seu respectivo impacto financeiro. Os valores apresentados estão de 

acordo com a Tabela SUS vigente e poderão ser reajustados, por meio de apostilamento, na mesma 

proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, por meio da atualização da 

Tabela SUS.  

Os procedimentos e suas respectivas quantidades foram estimados com base na Portaria GM/MS 

nº 1.631, de 1º de outubro de 2015 que “aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação 

de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS”, no cenário epidemiológico e na série histórica de produção 

dos referidos procedimentos de oftalmologia no município. 

Tratando-se de estimativa, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Central de Regulação e da 

Unidade de Avaliação, Controle e Auditoria, poderá, com base em critérios técnicos e de acesso, remanejar 

e/ou priorizar a realização de determinados procedimentos do quadro, desde que respeitado o limite 

financeiro anual do contrato. Poderá ainda, em caráter excepcional e mediante justificativa técnica, com 

vistas a garantir a integralidade do cuidado à saúde, autorizar a realização de outros procedimentos não 

presentes no quadro, desde que vinculados à especialidade de oftalmologia e respeitado o limite financeiro 

anual do contrato. 

 Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Saúde não se obriga a utilizar todo o quantitativo 

estimado de cada procedimento, não cabendo aos prestadores de serviços exigirem quaisquer direitos 

nesse sentido, de forma que estes últimos somente realizarão e receberão pelos procedimentos 

efetivamente realizados e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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4.2. Estrutura Física, Equipamentos, Materiais e Recursos Humanos 

 
Para se habilitar à prestação de serviços objeto deste credenciamento e contrato, o prestador de 

serviços deverá dispor, no mínimo, da estrutura física, equipamentos, insumos e recursos humanos abaixo 

elencados: 

 
a. Estrutura Física 

 
O prestador de serviços deverá possuir estrutura física apropriada ao atendimento ambulatorial dos 

pacientes, com acesso e adaptações específicas aos portadores de deficiência motora, cadeirantes e 

pacientes transportados na maca (rampa, corrimão, banheiros adaptados), arcando com todos os custos 

inerentes à instalação e manutenção das instalações físicas. 

 
Deverá possuir ainda: 

 Consultório oftalmológico em sala climatizada; 

 Centro Cirúrgico adequado às normas da RDC 50/2012; 

 Sala de recuperação pós-anestésica; 

 Central de esterilização de materiais; 

 Sala de terapias e exames complementares em oftalmologia; 

 Recepção e sala de espera climatizada para pacientes e acompanhantes; 

 Sanitários adaptados para pacientes; 

 Sanitários para funcionários. 

 
b. Equipamentos 

 
O prestador de serviços deverá possuir equipamentos apropriados ao atendimento básico dos 

pacientes, bem como aqueles necessários para a realização de exames complementares e procedimentos 

cirúrgicos. 

 
Consultório Oftalmológico Básico: 

 Cadeira e Coluna Oftalmológica; 

 Refrator de Greens; 

 Projetor de Optotipos; 

 Oftalmoscópio Direto; 

 Retinoscópio; 

 Lâmpada de Fenda; 

 Tonômetro de Aplanação; 

 Auto-refrator computadorizado; 

 Lensômetro; 
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 Régua ou caixa de prisma; 

 Caixa de prova. 

 
Exames Complementares: 

 Ceratômetro; 

 Oftalmoscópio Indireto; 

 Microscópio Especular de Córnea; 

 Campímetro computadorizado; 

 Ecobiômetro; 

 Retinógrafo; 

 Paquímetro Ultrassônico; 

 Topógrafo de Córnea; 

 Ultrassom Ocular; 

 Laser de Argônio (ou laser verde); 

 Yaglaser. 

 
Centro Cirúrgico: 

 Mesa Cirúrgica e Mesas auxiliares; 

 Foco Cirúrgico; 

 Microscópio Cirúrgico; 

 Facoemulsificador; 

 Vitreófago; 

 Equipamento de endolaser; 

 Monitores; 

 Capnógrafo; 

 Aspirador Elétrico à Vácuo Portátil;  

 Material de Anestesia adequado; 

 Instrumental cirúrgico para o bom desempenho dos procedimentos. 

 
A interrupção da prestação dos serviços contratados ocasionada por avaria dos equipamentos deve 

ser sanada no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos.  A remarcação dos procedimentos interrompidos e 

não realizados é de responsabilidade do prestador de serviços, não podendo ultrapassar 14 (quatorze) dias 

corridos contados a partir da interrupção. 

 
c. Materiais 

 
O prestador de serviços deverá dispor de todos os materiais permanentes e de consumo, insumos, 

medicamentos e quaisquer outros necessários para o bom desempenho dos procedimentos contratados. 

 
d. Recursos Humanos 
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O prestador de serviços deverá dispor de profissionais habilitados e suficientes para o atendimento 

da demanda contratada. O regime de trabalho dos referidos profissionais é critério do prestador de serviços, 

que deverá assumir toda a responsabilidade sobre os mesmos, isentando o Município de Novo Horizonte 

de quaisquer responsabilidades de natureza trabalhista. 

O prestador de serviços deverá dispor dos seguintes profissionais: 

 Médico Oftalmologista com título de especialista em Oftalmologia do Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia ou Residência Médica em Oftalmologia reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

 Médico Anestesista com título de especialista em Anestesia da Sociedade de Anestesiologia ou 

Residência Médica em Anestesia reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

 Enfermeiro Coordenador; 

 Auxiliar ou Técnico em Enfermagem; 

 Profissionais de Apoio: auxiliar administrativo, recepcionista, telefonista e auxiliar de higiene e 

limpeza, conforme necessidade. 

Deverá possuir ainda Responsável Técnico Médico, devidamente registrado no Conselho Regional 

de Medicina – CRM com título de especialista em Oftalmologia ou Residência Médica em Oftalmologia 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 

 
4.3. Forma de Acesso e Regulação dos Pacientes 

 
O acesso dos pacientes aos serviços contratados se dará exclusivamente por meio da Central de 

Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, que utilizará sistema informatizado próprio para regular e 

agendar os procedimentos, respeitados os protocolos de acesso e regulamentos próprios. 

 
4.4. Forma de Atendimento e Prestação dos Serviços 

 
Os serviços contratados deverão ser prestados em conformidade com as diretrizes do Sistema Único 

de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, respeitados os protocolos de acesso e demais regulamentos 

próprios, conforme fluxo abaixo: 

 

PRIMEIRA CONSULTA 

 

a. O prestador de serviços deverá apresentar, por meio de Sistema Informatizado próprio, ou e-mail 

ou ofício indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, a grade para o agendamento mensal, com 25 (vinte 

e cinco) dias de antecedência; 

b. Na primeira consulta oftalmológica poderão ser realizados, desde que necessário e sem prévia 

autorização da Unidade de Avaliação, Controle e Auditoria, os seguintes procedimentos: Biomicroscopia e 

Tonometria; 

c. As Unidades de Saúde encaminharão via malote as guias de referência contra referência de 

oftalmologia a Central de Regulação a serem agendadas pela mesma; 
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d. A Central de Regulação realizará o agendamento conforme demanda vindas das Unidades de Saúde, 

respeitando as divisões e capacidade instalada e de oferta de cada prestador; 

e. A Central de regulação após o agendamento ficará responsável em informar via telefone o dia, 

horário e local da consulta ao paciente (usuário) , onde o mesmo deverá retirar o protocolo de agendamento 

carimbado e autorizado na Central de Regulação; 

f. O paciente comparecerá no prestador com a Guia de Referência e Contra Referência + Protocolo de 

Agendamento.  

g. O prestador deverá preencher a Guia de Contra Referência com história clínica, hipótese 

diagnóstica, conduta e, quando necessário, os exames e procedimentos complementares solicitados, com 

a devida justificativa, além do tempo para retorno ou alta do paciente. O preenchimento deverá ser 

realizado em campos específicos do Sistema de Informação e na via física / impressa; 

h. No preenchimento da via física da Contra Referência o prestador deverá: 

 1ª via – ficará sob responsabilidade no arquivo do prestador 

 2ª via - devolver à Unidade de Avaliação, Controle e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde 

através de Prestações de Contas mensal.  

i. Nos casos de solicitações de exames / procedimentos complementares, o prestador deverá emitir 

a Guia de SADT (Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia) e/ou APAC (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade), devidamente preenchida e assinada pelo profissional médico solicitante, e enviar a Central 

de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de até 7 (sete) dias após o atendimento; 

j. Em caso de necessidade de retorno para reavaliação clínica, o prestador deverá realizar o 

agendamento, orientar o paciente e inserir a informação no Sistema de Informação e /ou através via e-mail 

a Central de Regulação para acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde.   

k. Quando houver necessidade de Avaliação Anestésica, será de responsabilidade do prestador 

comunicar e convocar o paciente para a realização da mesma, sendo considerado um fluxo interno 

do serviço; 

5. RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

DA CONTRATANTE – Secretaria Municipal de Saúde 

a. Exercer o monitoramento, avaliação e controle nos serviços prestados, gerenciando a demanda e 

autorizando os procedimentos a serem realizados pelos prestadores de serviços contratados; 

b. Supervisionar, fiscalizar e auditar as ações e os serviços produzidos pelos prestadores de serviços 

contratados; 

c. Processar as ações no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema informatizado de 

Regulação próprio do município e/ou outro que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de 

Saúde em substituição ou complementar a estes; 

d. Apresentar relatórios mensais das glosas técnicas e administrativas dos procedimentos, com o 

respectivo desconto na produção apresentada; 
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e. Analisar os relatórios elaborados pelos prestadores de serviços contratados com os resultados 

alcançados e os recursos financeiros repassados; 

f. Realizar de forma permanente ações e atividades de acompanhamento, apoio e avaliação da 

assistência prestada; 

h. Realizar, a qualquer tempo, auditorias assistenciais pelo componente municipal do Sistema Nacional 

de Auditoria, dentro de suas programações de rotina ou extraordinárias, utilizando metodologia usual ou 

específica, e por outros componentes. 

DO CONTRATADO – Prestador de Serviço de Oftalmologia 

a. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo mínimo 

de 20 (vinte) anos, ressalvados outros prazos previstos em lei; 

b. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, sem 

autorização da Comissão de Ética em Pesquisa, devidamente registrada no Ministério da Saúde; 

c. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre 

a qualidade na prestação de serviços; 

d. Promover atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 

e. Afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou salas de atendimento aos 

pacientes do SUS, de sua condição de prestador de serviços integrante do SUS e da gratuidade dos serviços 

prestados nessa condição; 

f. Não efetuar qualquer tipo de cobrança aos usuários do SUS, sendo vedada ainda a captação de 

pacientes oriundos do SUS para a realização de procedimentos pagos pelo usuário, ainda que tal não esteja 

contratado pelo SUS. Nestes casos, o paciente deverá ser encaminhado, segundo protocolo estabelecido 

pela Secretaria Municipal de Saúde, para outra Unidade que realize o procedimento pelo SUS; 

g. Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos e garantir 

acesso ao uso de telefone; 

h. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos 

casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

i. Garantir a confidencialidade e confiabilidade das informações dos pacientes; 

j. Participar de Programas, Pesquisas e Ações Estratégicas propostos pelo Ministério da Saúde e 

Secretaria Municipal de Saúde; 

k. Proceder a atualização de dados junto ao Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN) em 

articulação com o Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, informando os eventos de 
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Notificação Compulsória ou Agravos à saúde considerados relevantes com registro e envio dentro da 

periodicidade definida pelo setor; 

l. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos neste Termo, 

incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo ou de 

prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 

Município de Novo Horizonte apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitado; 

m. É de responsabilidade exclusiva e integral da unidade prestadora do serviço, manter em dia o 

pagamento dos serviços terceirizados a ele vinculados, bem como os demais encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo ou de prestação de serviços, cujos ônus 

e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município de Novo Horizonte, 

apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitado; 

n. Disponibilizar todos os procedimentos contratados na Central de Regulação Municipal, dentro das 

normas vigentes e acordadas com a Unidade de Avaliação, Controle e Auditoria, não podendo optar pela 

realização de alguns procedimentos em detrimento de outros; 

o. Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema de 

Informação Ambulatorial (SIA) e as Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alta 

Complexidade/Custo (APAC), ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito 

do SUS; 

p. Estabelecer normas e rotinas para todos os serviços prestados, manter os documentos atualizados 

anualmente e assinados por responsável técnico da Unidade de Saúde; 

q. As rotinas e normas devem abordar todos os processos envolvidos na Atenção e Administração e 

contemplar os seguintes itens: 

§ Manutenção preventiva e corretiva de materiais e equipamentos; 

§ Normatizações de indicações cirúrgicas; 

§ Controle de infecção hospitalar (CCIH); 

§ Acompanhamento ambulatorial dos pacientes cirúrgicos; 

§ Avaliação de satisfação do paciente; 

§ Escalas dos profissionais. 

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE PAGAMENTO 
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O prestador de serviços deverá elaborar e entregar Prestação de Contas à Secretaria Municipal de 

Saúde, mensalmente, até 5ª (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, prorrogado 

para o próximo dia útil, no caso de final de semana ou feriado. 

A Prestação de Contas será composta por relatório de todos os atendimentos e procedimentos / exames 

complementares realizados, juntamente com as Guias de Contra Referência e Laudos de Exames 

Complementares, SADT’s e APAC’s, todos devidamente preenchidos, carimbados e assinados pelo 

profissional médico e pelo paciente ou responsável. 

Além disso, a produção dos serviços deverá ser registrada e apresentada mensalmente, em meio 

magnético, através do instrumento de registro atribuído a cada código de procedimento SUS definido pelo 

SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do Sistema Único 

de Saúde, sendo que os Sistemas utilizados para o processamento da produção SUS serão atribuídos ao 

Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e o Sistema de Informação Hospitalar (SIH), disponibilizados pelo 

Departamento de Informação e Informática do SUS – DATASUS / Ministério da Saúde, de uso exclusivo da 

Secretaria Municipal da Saúde. 

O repasse dos recursos financeiros estará condicionado à correta prestação de contas, livre de 

inconsistências, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde, bem como ao envio tempestivo 

de todas as documentações pertinentes. 

Os recursos financeiros do presente contrato são de fonte Municipal (recurso próprio), integrando o 

teto financeiro de Média e Alta Complexidade do Município de Novo Horizonte no montante máximo de R$ 

397.405,50 (Trezentos e noventa e sete quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) anuais, a serem 

pagos em parcelas mensais, na proporção da prestação de serviços / faturamento de cada contratado.  

7. SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Avaliação, Controle e Auditoria, realizará o 

acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução dos contratos com os prestadores 

de serviços. 

O acompanhamento se dará principalmente por meio da análise dos procedimentos de regulação, 

agendamento e atendimento no decorrer do mês, da análise das Prestações de Contas mensais e visitas in 

loco, sem prejuízo a outras formas que possam ser definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Mediante o resultado da avaliação e parecer da Unidade de Avaliação, Controle e Auditoria, que será 

encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde, será realizado o respectivo pagamento/repasse de recursos 

financeiros e/ou glosas de pagamento, bem como possíveis notificações sobre o não atendimento de outras 

disposições do Edital, Contrato e demais dispositivos legais do Sistema Único de Saúde. 

A avaliação precedida e eventuais fiscalizações da Secretaria Municipal de Saúde sobre os serviços 

contratados, não exime o prestador de serviços da sua plena responsabilidade perante o Ministério da 

Saúde, Secretaria de Saúde ou para com os pacientes e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução 

do contrato. 
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Sem prejuízo do acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização realizado sobre a execução 

do contrato, as partes reconhecem a prerrogativa de controle e auditoria nos termos da legislação vigente, 

pelos órgãos gestores do SUS e órgãos de controle externo. 

O prestador de serviços deverá indicar formalmente 01 (um) representante para acompanhar os 

procedimentos em epígrafe, quando necessário. 

Além disso, toda modificação, temporária ou permanente, referente à capacidade instalada, à estrutura 

física, aos equipamentos, aos recursos humanos e aquelas que venham a ocorrer na composição obrigatória 

ao funcionamento do serviço, devem ser formalmente comunicadas à Secretaria Municipal de Saúde no 

mês de sua ocorrência e, quando possível, com antecedência de um mês. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador de serviços contratado a utilização de pessoal 

para execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais 

e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão 

ser transferidos para o Município. O contratado deve arcar com todos os encargos e obrigações de natureza 

trabalhista, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução dos serviços objeto deste. 

O contratado responde civil e administrativamente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 

dolo ou culpa, venham diretamente ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados / 

profissionais / prepostos, danos aos pacientes, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, bem como 

ao patrimônio público, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou 

imprudência na prestação dos serviços deste Contrato. 

O contratado se obriga a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

exigidas no procedimento de credenciamento. 

O contratado deverá observar na execução do Contrato, toda a legislação aplicável ao objeto do mesmo, 

bem como todos os princípios e diretrizes do Sistema Único de e Secretaria Municipal de Saúde de Novo 

Horizonte. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

10. QUADRO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS E ESTIMATIVA FÍSICO/FINANCEIRA 
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CÓDIGO TABELA 
SUS 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
VALOR 

UNITÁRIO 

ESTIMATIVA 
ANUAL    
FÍSICO 

ESTIMATIVA 
ANUAL 

FINANCEIRA 

03.01.01.007-2 CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10,00 2.300 23.000 

02.11.06.001-1 BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR) 24,24 144 3.490,56 

02.11.06.002-0 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO 12,34 4500 55.530,00 

02.11.06.003-8 
CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM 
GRÁFICO 

40,00 160 6.400,00 

02.11.06.005-4 CERATOMETRIA 3,37 1000 3.370,00 

02.11.06.012-7 MAPEAMENTO DE RETINA 24,24 1300 31.512,00 

02.11.06.014-3 MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA 24,24 10 242,40 

02.11.06.015-1 POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL 3,37 1000 3.370,00 

02.11.06.017-8 RETINOGRAFIA COLORIDA (BINOCULAR) 24,68 1200 29.616,00 

02.11.06.018-6 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE (BINOCULAR) 64,00 170 10.880,00 

02.11.06.023-2 TESTE ORTÓPTICO (BINOCULAR) 12,34 170 2.097,00 

02.11.06.025-9 TONOMETRIA  3,37 4500 15.165,00 

02.11.06.026-7 TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA (BINOCULAR) 24,24 50 1.212,00 

02.05.02.002-0 PAQUIMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR) 14,81 1500 22.215,00 

02.05.02.008-9 ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR (MONOCULAR) 24,20 60 1.452,00 

04.05.01.007-9 
EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQ. LESOES DA PALPEBRA E 
SUPERCILIOS 

78,75 2 157,50 

04.05.01.016-8 SONDAGEM DE VIAS LACRIMAIS 22,93 2 45,86 

04.05.01.018-4 TRATAMENTO CIRURGICO DE BLEFAROCALASE 95,42 2 190,84 

04.05.03.004-5 FOTOCOAGULACAO A LASER 75,15 6 450,90 

04.05.03.019-3 PAN-FOTOCOAGULACAO DE RETINA A LASER 300,60 2 601,20 

04.05.04.019-9 TRATAMENTO CIRURGICO DE XANTELASMA 116,42 2 232,84 

04.05.05.002-0 CAPSULOTOMIA A YAG LASER 78,75 100 7.875,00 

04.05.05.008-9 EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA 82,28 2 164,56 

04.05.05.036-4 TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO 209,55 40 8.382,00 

04.05.05.037-2 
FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

771,60 220 169.752,00 

TOTAL      397.405,50 

 

Novo Horizonte, 25 de abril de 2022 
Assinado 

AMARILIS BIASI DE TOLEDO PIZA 

Secretária Municipal de saúde 
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ANEXO II  

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO  

 

(Apresentar preferencialmente em papel timbrado da pessoa jurídica interessada) 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022  

PROCESSO Nº 128/2022 

 

Ao 

MUNCICÍPIO DE NOVO HORIZONTE 

A/C UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Prezado Senhores, 

 

A empresa ........................................................................................................, inscrita no CNPJ sob o número 

.................................................., estabelecida à rua ......................................... nº ........, bairro ............, na 

cidade de ............................., por intermédio de seu representante legal o Sr(a) 

.................................................................., RG nº...................................... e do CPF nº 

............................................., em atenção ao EDITAL DE CREDENCIMANTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS PARA CONSULTAS E EXAMES DE OFTALMOLOGIA, comparece perante Vossas Senhorias para 

apresentar a documentação exigida para exame dessa Secretaria. 

Igualmente informa que concorda com todas as condições estipuladas no edital e no referido Termo – 

Memorial Descritivo. 

Atenciosamente, 

 

Novo Horizonte, .....................de ............................de 20 ....... 

 

NOME 

TELEFONE DE CONTATO: 

E-MAIL . 

 

 



  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 
       

 UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 

 

 

      

ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTO E RECURSOS HUMANOS  

  

  

ÀO 

MUNICIPIO DE NOVO HORIZOTE 

 

  

  

A ........................................ (nome da instituição), pessoa jurídica de direito privado, com sede 

........................................ (endereço), inscrita no CNPJ n° ...................., interessada no Edital de Chamada 

Pública nº 002/2022 do Município de Novo Horizonte, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

........................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº .................... e do CPF nº ...................., 

DECLARA que possui estrutura física, equipamentos e recursos humanos suficientes e aptos a atenderem 

ao objeto da Chamada Pública nº ____/2022.  

  

........................................  

(local e data)  

  

........................................  

(Representante legal – Assinatura com firma reconhecida)  
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ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE INSTALADA E OFERTA DE SERVIÇOS  

 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

  
A ........................................ (nome da instituição), pessoa jurídica de direito privado, com sede ........................................ (endereço), 

inscrita no CNPJ n° ...................., interessada no Edital de Chamada Pública nº 002/2022 do Município de Novo Horizonte, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ........................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº .................... e 

do CPF nº ...................., DECLARA que conforme sua capacidade instalada total de oferta de serviços de oftalmologia, englobando 

atendimentos clínicos, cirúrgicos e apoio diagnóstico e terapêutico, objeto deste credenciamento e contrato, apresenta a seguinte 

proposta de oferta dos referidos serviços para o SUS, bem como concorda com a valores da Tabela SUS: 

  

CÓDIGO  

TABELA SUS  DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO  
VALOR 

UNITÁRIO  

ESTIMATIVA  

ANUAL     

FÍSICO  

PROPOSTA  

DE OFERTA  

PARA O SUS  

03.01.01.007-2  CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA  10,00  2300   

02.11.06.001-1  BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)  24,24  144   

02.11.06.002-0  BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO  12,34  4.500    

02.11.06.003-8  CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO  40,00  160    

02.11.06.005-4  CERATOMETRIA  3,37  1.000    

02.11.06.012-7  MAPEAMENTO DE RETINA  24,24  1.300    

02.11.06.014-3  MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA  24,24  10   

02.11.06.015-1  POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL  3,37  1.000    

02.11.06.017-8  RETINOGRAFIA COLORIDA (BINOCULAR)  24,68  1.200    

02.11.06.018-6  RETINOGRAFIA FLUORESCENTE (BINOCULAR)  64,00  170    

02.11.06.023-2  TESTE ORTÓPTICO (BINOCULAR)  12,34  170    

02.11.06.025-9  TONOMETRIA   3,37  4.500    

02.11.06.026-7  TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA (BINOCULAR)  24,24  50    

02.05.02.002-0  PAQUIMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)  14,81  1.500    

02.05.02.008-9  ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR (MONOCULAR)  24,20  60    

04.05.01.007-9  EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQ. LESOES DA PALPEBRA E 

SUPERCILIOS  

78,75  2    

04.05.01.016-8  SONDAGEM DE VIAS LACRIMAIS  22,93  2    

04.05.01.018-4  TRATAMENTO CIRURGICO DE BLEFAROCALASE  95,42  2    

04.05.03.004-5  FOTOCOAGULACAO A LASER  75,15  6    

04.05.03.019-3  PAN-FOTOCOAGULACAO DE RETINA A LASER  300,60  2   

04.05.04.019-9  TRATAMENTO CIRURGICO DE XANTELASMA  116,42  2    

04.05.05.002-0  CAPSULOTOMIA A YAG LASER  78,75  100    

04.05.05.008-9  EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA  82,28  2    

04.05.05.036-4  TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO  209,55  40    

04.05.05.037-2  FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR 

DOBRAVEL  

771,60  220    

........................................  

(local e data)  

........................................  

(Representante legal – Assinatura com firma reconhecida)  
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  ANEXO V  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

   

  

A ........................................ (nome da instituição), pessoa jurídica de direito privado, com sede 

........................................ (endereço), inscrita no CNPJ n° ...................., interessada no Edital de Chamada 

Pública nº 002/2022 do Município de Novo Horizonte, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

........................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº .................... e do CPF nº ...................., 

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitação na 

presente Chamada Público nº ____/2022 destinada ao credenciamento de prestadores de serviços de 

saúde, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, para realização de serviços de oftalmologia, 

englobando atendimentos clínicos, cirúrgicos e apoio diagnóstico e terapêutico, em consonância com os 

princípios, diretrizes e políticas de saúde do SUS e em conformidade com as demais disposições deste Edital, 

seus Anexos e regulamentos próprios da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Horizonte, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

........................................  

(local e data)  

  

........................................  

(representante legal)  
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ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGO DE MENORES  

   

  

A ........................................ (nome da instituição), pessoa jurídica de direito privado, com sede 

........................................ (endereço), 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 (     ).  

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

  

........................................  

(local e data)  

  

........................................  

(representante legal)  
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ANEXO VII  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO  

   

  

A ........................................ (nome da instituição), pessoa jurídica de direito privado, com sede 

........................................ (endereço), 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 a instituição não possui servidores públicos do Município de Novo Horizonte/SP 

como como proprietário, sócio, representante legal, membro da diretoria e/ou presidente da instituição, 

nos termos do Edital de Chamada Pública      nº 002/2022.   

  

........................................  

(local e data)  

  

........................................  

(representante legal)  
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ANEXO VIII  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS  

  

  

  

A ........................................ (nome da instituição), pessoa jurídica de direito privado, com sede 

........................................ (endereço), 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 possui pleno conhecimento, e manifestar inteira concordância, com todos as 

disposições do Edital de Chamada Pública nº 002/2022 e seus Anexos, que trata credenciamento de 

prestadores de serviços de saúde, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, para realização 

de serviços de oftalmologia, englobando atendimentos clínicos, cirúrgicos e apoio diagnóstico e 

terapêutico, em consonância com os princípios, diretrizes e políticas de saúde do SUS e em conformidade 

com as demais disposições deste Edital, seus Anexos e regulamentos próprios da Secretaria Municipal de 

Saúde de Novo Horizonte, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da Chamada, e que 

fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Novo 

Horizonte.  

  

........................................  

(local e data)  

  

........................................  

(Representante legal – Assinatura com firma reconhecida)  
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A N E X O IX 

MINUTA DO CONTRATO  

  

CONTRATO Nº ____/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ---/2022  

  

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, ENGLOBANDO ATENDIMENTOS 

CLÍNICOS, CIRÚRGICOS E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS, 

DIRETRIZES E POLÍTICAS DE SAÚDE DO SUS E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO 

EDITAL, SEUS ANEXOS E REGULAMENTOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO 

HORIZONTE/SP.  

  

O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 

45.152.139/0001-99, com sede nesta cidade de Novo Horizonte/SP, à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho 

nº 185, Centro, representado pelo Prefeito Municipal, FABIANO DE MELLO BELENTANI, brasileiro, casado, 

advogado, portador do RG nº ------------- e inscrito no CPF sob nº ---------------------, residente e domiciliado 

na Rua Campos Sales, nº ------, Jadim Aeroporto, em Novo Horizonte/SP, doravante denominada 

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa (___qualificação completa___), representada por 

(___qualificação completa___), doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

contrato decorrente do processo de Credenciamento conforme Chamada Pública nº 002/2022, originada 

do processo administrativo nº 128/2022, regido pelas disposições da Constituição Federal, Lei Federal nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Portarias de Consolidação 

nº 01 a 06 de 2017 do Ministério da Saúde, bem como todas as alterações dos referidos dispositivos legais, 

e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO  

1.1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, ENGLOBANDO 

ATENDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, EM CONSONÂNCIA 

COM OS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E POLÍTICAS DE SAÚDE DO SUS E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS 

DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E REGULAMENTOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE NOVO HORIZONTE.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA DO VALOR E DOTAÇÃO  

2.1 - O valor total máximo do Contrato é de R$ 397.405,50 (trezentos e noventa e sete mil e quatrocentos 

e cinco reais e cinquenta centavos), de acordo com proposta apresentada e tabela SUS vigente.  

2.2 - As despesas relativas ao objeto serão suportadas pela seguinte dotação do exercício financeiro de 

2022: - Nota de Reserva orçamentária nº 654, Ficha nº 430, Unidade 021001, funcional 

10.302.0010.2026.0000, Categoria Econômica 3.3.90.39.00, Código de Aplicação 302.001, Fonte de Recurso 

0 0500. Nota de Reserva orçamentária nº 653, Ficha nº 1007, Unidade 021001, funcional 

10.302.0010.2026.0000, Categoria Econômica 3.3.90.39.00, Código de Aplicação 302.000, Fonte de Recurso 

0 0100.  
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CLÁUSULA TERCEIRA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

3.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, diretamente em conta bancária do contratado, a saber: Banco ______, Agência ______ e Conta 

nº _________.  

3.2 - O pagamento será efetuado com base nos serviços efetivamente prestados por cada credenciado / 

contratado, podendo variar conforme produção mensal e Prestação de Contas.  

3.3 - Para se habilitar ao pagamento, o contratado deverá ser apresentar Nota Fiscal, juntamente com: 

número da Chamada Pública / Contrato, comprovantes de todas as suas obrigações tributárias, encargos 

trabalhistas e sociais e Prestação de Contas em conformidade com o item 6. do Anexo I – Memorial 

Descritivo deste Edital.  

3.4 - O contratado deve ter ciência quanto a prestação de contas e sistema de pagamento e sistema de 

monitoramento e avaliação, constante nos itens 6. e 7. do Memorial Descritivo.  

  

CLÁUSULA QUARTA DO REALINHAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇOS  

4.1 - O valor do Contrato poderá ser reajustado, por meio de apostilamento, na mesma proporção, índices 

e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, por meio da atualização da Tabela SUS. Não 

serão aplicados quaisquer outros reajustes ou realinhamentos durante a vigência do Contrato e 

renovações.  

  

CLÁUSULA QUINTA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

5.1 - A prestação dos serviços deverá observar as disposições do Edital e seus Anexos e terá vigência de até 

12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993.  

  

CLÁUSULA SEXTA DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

6.1 - A Fiscalização da execução do presente Contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que 

deverá ter amplo acesso aos serviços e aos documentos que lhe digam respeito, mantendo o número de 

fiscais que julgar necessário.  

6.2 - A fiscalização do contrato pela Contratante não exonera nem diminui a completa responsabilidade da 

Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais, memorial descritivo e 

proposta de preços.   

  

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES  

7.1 - As responsabilidades e obrigações das partes são aquelas descritas no item 5. do Anexo I – Memorial 

Descritivo deste Edital e ainda:  

7.2 - São obrigações da contratada:  

7.2.1 - Realizar os serviços conforme Anexo I – Memorial Descritivo do Edital e proposta de preços;  

7.2.2 - Responder civil e administrativamente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa 

no cumprimento do Contrato venha diretamente ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus 

empregados à Contratante ou a terceiros, bem como ao Patrimônio Público;  
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7.2.3 - Se responsabilizar por seus empregados e arcar com todos os encargos e obrigações de natureza 

trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução do objeto 

do contrato, isentando o Município de qualquer vínculo empregatício; e,  

7.2.4 - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação.  

7.3 - São obrigações da contratante:  

7.3.1 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à prestação dos serviços; e,  

7.3.2 - Promover a fiscalização e efetuar o pagamento na época oportuna conforme avençado no presente 

instrumento.  

  

CLÁUSULA OITAVA DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO  

8.1 - A inexecução do contrato configura-se de forma total ou parcial. Assim, quaisquer dos motivos 

constantes no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, podem ensejar a rescisão do contrato, devendo observar o 

disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal e ainda:  

8.2 - Dar-se-á a rescisão do Contrato e o Descredenciamento do proponente:  

8.2.1 - A qualquer tempo, a pedido do contratado/credenciado, quando não mais lhe interessar a prestação 

dos serviços credenciados. O pedido de rescisão e descredenciamento deverá ser encaminhado à Secretaria 

Municipal de Saúde, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, que providenciará o respectivo Termo 

de Rescisão, e só então, os serviços poderão deixar de ser prestados.  

8.2.2 - A qualquer tempo, a pedido do Município, quando o contratado / credenciado deixar de atender a 

quaisquer dos requisitos necessários para a continuidade dos serviços;  

8.2.3 - A qualquer tempo, por oportunidade e conveniência do Município, quando não mais interessar a 

continuidade da prestação dos serviços credenciados, caso em que haverá a rescisão e descredenciamento 

de todos os credenciados. Neste caso, a Administração Municipal comunicará todos os credenciados com 

30 (trinta) dias de antecedência.  

8.3 - Nos casos de rescisão e descredenciamento serão observados o amplo direito de defesa e o 

contraditório.  

8.4 - Em qualquer caso de descredenciamento, não haverá ou caberá indenização.  

8.5 - Quando verificado o não atendimento aos requisitos para a continuidade da prestação dos serviços 

credenciados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá notificar o credenciado para que providencie a 

regularização, ficando suspenso o credenciamento deste enquanto perdurar a irregularidade.  

  

CLÁUSULA NONA DA CLÁUSULA PENAL  

9.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita 

às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:  

9.1.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inadimplência total ou 

parcial do Contrato;  

9.1.2 - Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

dependendo da natureza e gravidade da falta, consideradas as circunstâncias e interesse da própria 

municipalidade; e,  

9.1.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município em função da natureza e 

gravidade da falta cometida ou em caso de reincidência.  



  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 
       

 UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 

9.2 - As multas previstas nesta Cláusula não tem caráter compensatório, porém, moratório, e 

consequentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas 

ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Contratante.  

9.3 - As penalidades acima mencionadas não excluem quaisquer outras previstas em Lei, nem o direito que 

assiste o Município de ressarcir-se das perdas e danos que vier a sofrer.  

9.4 - Os valores básicos das multas, notificadas pela Contratante, serão descontados através documentos 

emitidos pela municipalidade.  

9.5 - Enquanto a Contratada não cumprir as condições contratuais estabelecidas, a Contratante reterá seus 

pagamentos e garantias contratuais.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

10.1 - O presente Contrato será regido pelas disposições da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Portarias de Consolidação nº 01 a 

06 de 2017 do Ministério da Saúde, bem como todas as alterações dos referidos dispositivos legais, além 

das disposições deste Edital, seus Anexos e demais legislação aplicável à espécie.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

11.1 - O presente Contrato vincula-se ao Edital de Chamada Pública e seus Anexos.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO  

12.1 - Elegem as partes, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, não resolvidas 

administrativamente, o foro da Cidade e Comarca Novo Horizonte, Estado de São Paulo, com exceção de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

12.2 - Estando as partes, assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, com único efeito. 

Novo Horizonte, --- de ------------------- de 2022 

 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Nome ---------- 

Contratado 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, ENGLOBANDO 

ATENDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, EM CONSONÂNCIA 

COM OS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E POLÍTICAS DE SAÚDE DO SUS E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS 

DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E REGULAMENTOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE NOVO HORIZONTE.  

 

 

ADVOGADO: EDER LEANDRO VEROLEZ/ Nº OAB/SP: 249.441 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 

trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 

com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Novo Horizonte, -- de ---------------------- de 2022 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 177.931.788-31 
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 177.931.788-31  

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 177.931.788-31 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 177.931.788-31 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: _________________________ 

Cargo: _______________________ 

CPF: _________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 
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ANEXO LC-03 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CNPJ Nº: 45.152.139/0001-99 

CONTRATADA:  

CNPJ Nº:  

CONTRATO N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

OBJETO:  

VALOR R$:  

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no 

respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

Novo Horizonte, -- de -------------- de 2022 

 

 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Prefeito Municipal 

gabinete@novohorizonte.sp.gov.br  

 

mailto:gabinete@novohorizonte.sp.gov.br

