EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2021
1.PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT, pessoa jurídica de direito público, por meio da
Comissão Especial de Licitação – CPL, designada pela Portaria nº 154 de 18 de Janeiro
de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que estará aberto
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS E/OU SEM FINS
LUCRATIVOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MÉDICOS HOSPITALARES DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SUS, NO MUNICÍPIO DE
DIAMANTINO, NA FORMA A DA PORTARIA MS 3.410/13,promovido
pela Secretaria Municipal de Saúde, e Vigilância Sanitária mediante as condições
estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às
normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações e no que couber.
Período de Recebimento de Documentos: a partir do dia 06/08/2021 à 17/08/2021 no
horário:12:00h às 18:00h .
Obs. Durante toda a vigência do credenciamento, as empresas que não solicitaram
o mesmono prazo estipulado acima, poderão solicitar nos mesmos termos deste
edital. Porém ocredenciamento terá vigência somente até o prazo de 12 (doze)
meses a contardoscredenciamentos realizados na primeiraetapa.
Local do recebimento dos documentos:Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes,
2211, Jardim Eldorado - CEP: 78.400-000, Diamantino-MT.
Obs: Após o recebimento do pedido de credenciamento a Comissão Permanente de
Licitação terá o prazo de até 05 (cinco) dias para divulgar o resultado, no Paço
Municipal localizado na Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes, 2211, Jardim
Eldorado - CEP: 78.400-000, Diamantino-MT.
2. OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1 Constitui objeto do presente termo credenciar pessoa jurídica para
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS E/OU SEM FINS
LUCRATIVOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MÉDICOS HOSPITALARES DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SUS, NO MUNICÍPIO DE
DIAMANTINO, NA FORMA A DA PORTARIA MS 3.410/13, à pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de acordo com os critérios,
termos e condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência Anexo I deste
Instrumento.
2.2 Este procedimento tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para
prestação de serviços nos procedimentos e quantidades abaixo, nas especialidades
indicadas.
2.3 As empresas interessadas em participar do credenciamento, respectivamente a sua
área de interesse em se credenciar, deverão possuir como finalidade a prestação de
serviços das seguintes especialidades:
UNIDADE HOSPITALAR
3. TERMO DEREFERÊNCIA

3.1. Foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Termo de Referência Anexo I, o

qual servirá de base para todo o procedimento.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Credenciamento,

correrão pela seguinte dotação orçamentária:
SECRETARIA
Secretaria Municipal de
Saúde
e
Vigilância
Sanitária

DOTAÇÃO

RED.

VALOR TOTAL

06.001.10.302.0040.20059.3390390000.0102000000

678

2.520.000,00

06.001.10.302.0040.20059.3390390000.0146000000
06.001.10.302.0040.20059.3390390000.0142000000

679

1.071.195,00

680

3.000.000,00

4.2. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação

Orçamentária consignada na peça orçamentária do exercício de 2021.
4.3. As parcelas que ultrapassarem o exercício financeiro de 2021 serão empenhadas no
exercício do ano seguinte.
5. CONDIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
5.1 - Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas
as exigências constantes deste Edital e seus anexos, bem como quanto à documentação
mencionada nos artigos 27 a 31 da lei 8.666/93, e que o objeto do contrato social seja
compatível com o objeto da licitação.
5.2. Prestadoras de serviço de saúde, cadastrados no sistema nacional de
estabelecimentos de saúde - SCNES, conforme termo de referência anexo encaminhado
pela Secretaria Municipal de Saúde.
5.3. Para atendimento da demanda referenciada pelo Sistema Único de Saúde, a unidade
prestadora de serviço credenciada deverá ter autonomia e capacidade instalada
(condições técnicas, estruturais físicas e de pessoal treinado) que garanta o atendimento
integral de forma ágil e qualificada aos usuários.
5.4. Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas da área de saúde que
cumprirem o disposto no Regulamento Técnico da ANVISA, estabelecido na RDC nº 50,
de 21.02.2002 e suas alterações, publicada no DOU de 20.03.2003, bem como normas
específicas de funcionamento para cada procedimento a ser contratado, quando houver.
5.5 - Não poderão participar desta licitação:
5.5.1 - empresas sob processo de falência ou concordata;
5.5.2 - empresas reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
5.6.3. Justificativa da vedação de empresa em consórcio. Conforme Acordão do Tribunal
de Contas da União 2831/2012, onde atribui à Administração a prerrogativa de admitir a
participação de consórcios, desde que faça justificada. Está, portanto, no âmbito da
discricionariedade da Administração. Não há nada que justifique a participação de
empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade,
tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o valor estimado está em
conformidade com o art. 6º inciso V da Lei 8666-93, e, o edital não traz em seu termo de
referência / Termo de Referência nenhuma característica própria que justificasse a
admissão de empresas em consórcio. A admissão de consórcio em objeto de baixa
complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade,
pois permitiria, com o aval do Estado, a união de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo
ainda a vantajosidade buscada pela Administração. Parte significante do objeto da
licitação pode ser fornecida por diversas empresas do mercado. Nessa situação, caso a

participação de consórcio fosse permitida, estaria limitando a concorrência, pois as
empresas poderiam deixar de ser concorrentes com objetivo de se unir, reduzindo a
oportunidade de oferta de um preço mais justo pelo serviço.
5.6.4 – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante.
5.6.5 - empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das
propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar
com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, não tendo sido ainda reabilitadas.
5.6.6 - Empresas de propriedade de servidor público ou agente político, ou com
parentesco até o terceiro grau destes, que for detentor de poder de influência sobre
o resultado do certame,considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente,
das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016
do TCE- MT;
5.7 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada
por seus(s) representante(s) legal (is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).
5.8. - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial
ou por cópias autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação em data anterior ao
ato do credenciamento, desde que sejam apresentados os originais.
5.8.1 – A comissão de licitação apenas autenticara cópia de documentos originais, não

autenticará cópia de documento autenticado em cartório.
5.9. Os serviços contratados serão prestados no estabelecimento credenciado e através

dos profissionais do estabelecimento credenciado.
5.10. É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal
para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregatício.
5.11. Preenchimentos de prontuários nos seguintes moldes:
a. legibilidade;
b. assinaturas;
c. CID;
d. exame físico;
5.12. A prestação do serviço inclui ainda a emissão laudos médicos devidamente

preenchidos contemplando o nome e código do procedimento realizado, legibilidade da
descrição dos procedimentos efetivados e assinaturas
6. DAS ATIVIDADES TECNICAS
6.1. As empresas interessadas em participar do credenciamento, respectivamente a sua
área de interesse em se credenciar, deverão possuir como finalidade a prestação de
serviços da especialidade abaixo, e todas as demais especificações discriminadas no
Anexo – I e II deste Edital.
LOTE ÚNICO – CREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CREDENCIAMENTO
DEENTIDADES
FILANTRÓPICASE/OU SEM FINS LUCRATIVOS,
PARA
PRESTAÇÃO
DESERVIÇOS-MÉDICOS
HOSPITALARES DE MÉDIA EALTA
COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SUS, NO
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO,NA FORMA A DA
PORTARIA MS 3.410/13

UND

QUANT.

MÊS

12

VALOR MENSAL

VALOR ANUAL

R$ 549.266,25

R$ 6.591.195,00

R$ 6.591.195,00
VALOR TOTAL

OBS:O item do quadro acima esta discriminado no Termo de Referencia e Documento
Descritivo em Anexo, qual o lote único encontra-se estritamente vinculado.
7. DO REPRESENTANTE LEGAL
7.1. Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação por
apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes
de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em
cartório ou credenciamento.
7.2. A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação será
realizada
no ato da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no
subitem 3.1 deste Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a
Comissão, entregando-lhe a Carteira de Identidade e os documentos mencionados nos
sub itens 5.3 e 5.4 infra, os quais serão analisados pela Comissão antes do início da
sessão de abertura.
7.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá
apresentar Comissão Especial de Licitação, contrato social ou ata de assembléia geral da
empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.
7.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou
credenciamento, deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos
documentos referidos no subitem 7.3, bem como do documento de credenciamento,
redigido na forma do Anexo III deste Edital, ou do instrumento particular de procuração
outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de
amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e
desistência de recurso e para o recebimento de intimações, constando o endereço para
envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente
identificado.
7.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos sub itens 7.2,
7.3 e 7.4 não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de
responder pela empresa.
7.6. A sessão inicia após o Presidente da Comissão de Licitação credenciar a última
licitante e declara encerrado o credenciamento, portanto se no ato do credenciamento
chegar proponentes a comissão de licitação aceitará sua participação.
7.7. No ato do Credenciamento a proponente que for beneficiaria da Lei 123-2006, deverá
apresentar os seguintes documentos:
7.7.1 Declaração de Enquadramento como Beneficiária da Lei Complementar n.º
123, de 2006, conforme anexo V, assinado pelo contador e pelo responsável
legal da empresa;
7.7.2 Certidão da Junta Comercial do Estado onde a empresa tem seu domicilio

legal.
7.8. Caso a proponente envie as documentações referentes aos envelopes nº 01
(habilitação) e nº 02 (proposta de preço) para análise da comissão permanente de
licitação, mas não comparece no ato da sessão, será aceito a Declaração de
Enquadramento como Beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006, constante no
envelope nº 01 de habilitação.
7.9. Caso a proponente não apresente, ou, apresente de forma incorreta a declaração do
subitem 7.7.1, não inabilitará o licitante, mas a empresa perderá os benefícios da Lei 1232006.
8.DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.1 . A documentação para qualificação, habilitação e Proposta de Trabalho deverá ser
entregue em 03 (três) envelopes separados, devidamente lacrados, rotulados
externamente com os seguintes informes:
ENVELOPE 01
Documentos De Qualificação da Entidade
Edital de Chamamento Público Nº 003/2021
Prefeitura Municipal de Diamantino/Secretaria Municipal de Saúde
Empresa:
CNPJ nº:
Endereço:
Telefone/Fax:

ENVELOPE 02
Documentos De Habilitação
Edital de Chamamento Público Nº 003/2021
Prefeitura Municipal de Diamantino /Secretaria Municipal de Saúde
Empresa:
CNPJ nº:
Endereço:
Telefone/Fax:

ENVELOPE 03
Proposta De Preço
Edital de Chamamento Público Nº 003/2021
Prefeitura Municipal de Diamantino /Secretaria Municipal de Saúde
Empresa:
CNPJ nº:
Endereço:
Telefone/Fax:

8.1.1 O envelope de numero 01 conterá a documentação de qualificação da entidade,
comprovando aptidão para qualificação no âmbito do município de Diamantino, para firmar
contrato de gestão com poder executivo municipal.
8.1.2 – O envelope número 02 conterá a documentação de habilitação, que tem por
finalidade comprovar a regularidade jurídica e fiscal; a boa situação econômico-financeira

da OSS,e a experiência técnica para desempenho da atividade objeto do contrato de
gestão.
8.1.3 – O envelope número 03 conterá a propostade trabalho, em conformidade com as
regras estabelecidas no item 10 e seus respectivos subitens.
8.1.4 - Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, bem como também não serão aceitos documentos em idioma
estrangeiro
9. DO ENVELOPE Nº 01 – QUALIFICAÇÃO DA ENTIDADE
9.1. São requisitos específicos para que as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, habilitem-se à qualificação como organização social, no âmbito do Poder
Executivo:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo dispondo sobre:
a) natureza social dos objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não lucrativa com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de
direção, um Conselho de Administração e uma Diretoria definidos nos termos do
estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle
básicas;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de
representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade
profissional e idoneidade moral;
e) composição e atribuições da Diretoria de entidade;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Estado, dos relatórios
financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) em caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer
hipótese,inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou
membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe
foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas
atividades, em caso de extinção ou desqualificação da entidade, ao patrimônio de
outra organização social qualificada no âmbito do Município, da mesma área de
atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados ou do Município, na proporção dos
recursos e bens por estes alocados;
j) haver aprovação, quanto à conveniência de sua qualificação como organização social,
do Secretário Municipal, ou ainda do titular do órgão supervisor ou regulador da área
de atividade correspondente ao seu objeto social;
II - comprovação da regularidade jurídico-fiscal e situação econômico financeira.
10. DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
10.1. Habilitação Jurídica:
10.1.1.Requerimento solicitando credenciamento/habilitação do serviço no sistema SIA/SUS;
10.1.2.Cédula de identidade dos sócios;
10.1.3.Registro comercial, no caso de empresa individual;
10.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado,
acompanhados de todas as alterações efetuadas ou da consolidação respectiva,
em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhados dos documentos de eleição deseus administradores;
10.1.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício;
10.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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;
10.1.7.Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos a Habilitação, conforme anexo.
10.1.8. Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal, Lei nº 9.854/99 e no Decreto nº 4.358/2002, de que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze anos), conforme anexo.
10.1.9. Declaração, em papel timbrado, de que aceita todas as diretrizes e normas
previstas na Constituição Federal de 1988, nas Leis Federais 8.080/90 e 8.666/93, e
demais normas pertinentes à prestação de serviços de saúde, bem como todas as
exigências e condições constantes do Edital.
10.1.10. Declaração, em papel timbrado, de que as informações prestadas são
verdadeiras, sob pena de responder judicialmente pelas inconsistências das informações.
10.1.11. Para habilitação dos serviços de Alta Complexidade, serão necessários os
documentos exigidos pelas Portarias Ministeriais Específicas.
10.2. Regularidade Fiscal:
10.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, compreendendo:
a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através
da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais e
Certidão de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União, expedidas pela Secretaria da
Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional;
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais, da sede da licitante;
c) Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributárias Junto a Sefaz e à PGE
do Estado de Mato Grosso, ou da sede da licitante;
d) Alvará de Localização e Funcionamento vigente.
e) Certidão Negativa de Debito Trabalhista, perante a Justiça do Trabalho, redação dada
pela Lei nº 12.440/2011;
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
10.2.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), e da Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei, compreendendo:
a) CRS do FGTS.
b) CND do INSS.

10.2.3.
A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;
10.2.4. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de
seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
10.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRO:
10.3.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, entregue no original, se houver determinação nesse sentido, em data não

superior a 60 (sessenta) dias da data da sessão do CREDENCIAMENTO, se outro prazo
não constar do documento. No caso de sociedades civis, certidão negativa de
distribuição de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.4.1. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Medicina – CRM;
10.4.2. Registro e Classificação do Serviço no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – CNES;
10.4.3. Alvará sanitário, fornecido pela Vigilância Sanitária Municipal;
10.4.4. Prova de inscrição de contribuinte municipal, que indique compatibilidade
entre o ramo deatividade exercido pelo proponente e o serviço ora almejado pela
Administração Pública;
10.4.5. Relação detalhada e declaração formal de disponibilidade dos equipamentos
e pessoaltécnico especializado.
10.5. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL:
a) Para fins de cadastramento dos profissionais alocados pela empresa contratada
será exigida documentação específica que comprove habilitação para o exercício da
especialidade objeto do contrato, a saber:
I. Corpo clínico (Médicos, enfermeiros e Técnicos de Enfermagem), que deverão
comprovar formação por instituição credenciada pelo MEC.
II. Carteiras profissionais com registro nos respectivos Conselhos de Classe.
III. Carga-horária disponível para cadastramento no CNES/MS, respeitando as
legislações vigentes, para todos os profissionais.
IV. A empresa deverá comprovar seu quadro funcional por meio de contrato de
prestação de serviços, assinatura de carteira profissional ou termo de compromisso em
contratar os referidos profissionais, quando da assinatura do contrato.
b) A unidade deverá possuir obrigatoriamente leitos exclusivos para atendimento da
demanda especificada neste edital.
11. DO ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS
11.1. O envelope n.º 02 deverá conter a Proposta de Preços em 01 (uma) via,
datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal da empresa oupor quem tenha poderes de fazê-lo.
11.2. Especificação completa dos serviços ofertados (detalhada), com informações que
possibilitem a completa avaliação do(s) serviços proposto(s) bem como a respectiva
quantidade a ser ofertada.
11.3. Os preços relativos à realização dos serviços, objeto desta licitação, nos termos do
art. 26 da Lei 8080/90, serão aqueles constantes da tabela SIA/SUS do Ministério da
Saúde.
11.4. No caso de haver revisão na tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, será
automaticamente repassado aos prestadores, sem necessidade de celebração de Termo
Aditivo;
11.5. Número da conta corrente no Banco do Brasil, nome e número da Agência, telefone,
fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver.
12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
12.1. No dia, hora e local previsto no preâmbulo deste Edital, reunir-se-á a Comissão
Permanente de Qualificação e Seleção, nomeada por portaria, com a incumbência de

processar e julgar o presente chamamento público, quando passarão a ser examinados
e abertos os envelopes contendo a documentação para Qualificação e/ou Habilitação.
12.2. A Comissão Permanente de Qualificação e Seleção lavrará atas circunstanciadas,
registrando todos os eventos ocorridos no decorrer do certame. As observações deverão
ser formuladas por escrito, sendo que as apresentadas verbalmente serão redigidas a
termo.
12.3. No dia, hora e local determinados neste edital, em sessão pública, a Comissão
Permanente receberá os Envelopes números 1, 2 e 3 fechados e lacrados de cada
participante.
12.4. A sessão pública de entrega e abertura dos envelopes poderá ser assistida por
qualquer pessoa interessada, contudo, somente serão permitidas a participação e a
manifestação dos representantes credenciados pelas Organizações Sociais
interessadas.
12.4.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização da abertura dos Envelopes na data marcada, a sessão pública
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos
horários e locais anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
contraria da Comissão Permanente.
12.4.2. Na sessão de Chamamento Público, quando não comparecerem interessados,
ou quando todos forem inabilitados, a Comissão Permanente concederá o prazo de 8
(oito) dias úteis, contados a partir da data desta sessão, para apresentação de nova
documentação. A nova sessão deverá ocorrer no primeiro dia útil subsequente ao
término do prazo acima mencionado.
12.5. Após o recebimento dos Envelopes, a Comissão Permanente de Qualificação e
Seleção efetuará a abertura do Envelope nº 01 –QUALIFICAÇÃO, rubricando todas as
suas páginas e facultando aos proponentes a realização de igual procedimento.
12.6. O Presidente da Comissão Permanente de Qualificação e Seleção convocará
membros e a todos os licitantes presentes a assinarem o fecho dos envelopes
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE TRABALHO, que manterá fechado até que
apreciem os documentos de qualificação.
12.7. Aberto os envelopes contendo a documentação para Qualificação, todos
documentos neles contidos serão primeiramente vistados pela Comissão Permanente
Qualificação e Seleção, depois todos os representantes também deverão vista-los
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12.8. Em seguida a Comissão Permanente de Qualificação e Seleção analisará os
documentos de QUALIFICAÇÃO, passando os mesmos aos representantes credenciados
para que também procedam ao exame (se solicitado), considerando qualificada a
entidade cuja documentaçãoesteja em consonância com o exigido neste Edital.
12.9. A Comissão Permanente de Qualificação e Seleção, a seu critério, poderá proclamar
o resultado da qualificação ou não, na mesma sessão ou poderá fazê-lo em outra data,
ficando obrigada a comunicar a todos os licitantes sua decisão.
12.10. Se o resultado da fase de qualificação for proclamado na mesma Sessão e
estando todas as empresas participantes representadas, e ainda, havendo interesse da
Comissão Permanente de Qualificação e Seleção, poderão na sequência serem abertos os
envelopes dizendo conter os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das entidades
QUALIFICADAS.
12.11. Não havendo possibilidade jurídica ou interesse por parte da Comissão Permanente
de Qualificação e Seleção em dar prosseguimento aos trabalhos na mesma Sessão, os

envelopes dizendo conter as DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÕES serão abertos
numa outra Sessão,para qual todos serão previamente convocados.
12.12. No caso de não serem os envelopes com as PROPOSTAS DE TRABALHO, abertos
na mesma Sessão, estes ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Qualificação e
Seleção, que deverá conservá-los intactos até o momento marcado para sua abertura.
12.13. A proponente inabilitada, no caso de expressa desistência de recursos ou mantido o
resultado, terá seu envelope de PROPOSTA DE TRABALHO, devolvido sem violação.
12.14. A Comissão Permanente de Qualificação e Seleção poderá realizar, a qualquer
tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos
apresentados pelas Organizações Sociais concorrentes ou para esclarecer dúvidas e
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da
impessoalidade e da transparência.
12.15. Encerrada a Sessão Pública, a Comissão Permanente de Qualificação e Seleção
procederá à avaliação dos conteúdos dos envelopes com a análise das Propostas de
Trabalho propostos pelas Organizações Sociais interessadas no prazo máximo de 05
(cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período desde que justificado. Procederá
ainda à classificação das mesmas em ordem decrescente segundo a Nota Final atribuída,
tudo em conformidade com o estabelecido neste edital, verificando, em seguida, o
preenchimento dos requisitos de habilitação da propostamelhor classificada.
12.16. Os resultados de cada etapa de avaliação, bem como, da classificação final das
propostas, serão comunicados diretamente aos participantes do processo através de
Sessão Pública e/oucom publicação no Diário Oficial do Município de Diamantino.
12.17. A Comissão Permanente de Qualificação e Seleção poderá realizar, a qualquer
tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos
apresentados pelas Organizações Sociais concorrentes ou para esclarecer dúvidas e
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da
impessoalidade e da transparência
12.18. Encerrada a Sessão Pública, a Comissão Permanente de Qualificação e Seleção
procederá à avaliação dos conteúdos dos envelopes com a análise das Propostas de
Trabalho propostos pelas Organizações Sociais interessadas no prazo máximo de 05
(cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período desde que justificado. Procederá
ainda à classificação das mesmas em ordem decrescente segundo a Nota Final atribuída,
tudo em conformidade com o estabelecido neste edital, verificando, em seguida, o
preenchimento dos requisitos de habilitação da propostamelhor classificada
12.19. Os resultados de cada etapa de avaliação, bem como, da classificação final das
propostas, serão comunicados diretamente aos participantes do processo através de
Sessão Pública e/oucom publicação no Diário Oficial do Município de Diamantino.
12.20. O julgamento final, com a definição da Organização Social escolhida, será publicado
no Boletim Oficial do Município e em jornal de grande circulação local e publicação
eletrônica no site da Prefeitura e, facultativamente, por meio de publicação em jornal de
grande circulação no âmbito estadual, podendo também a Comissão Permanente de
Qualificação e Seleção por outros meios fazercomunicação com as pontuações e
eventuais inabilitações e definição da Organização Social escolhida.
12.21. Decorridos os prazos para eventuais recursos a Organização Social selecionada
deverá providenciar a aprovação da minuta do Contrato de Gestão no prazo máximo de 03
(três) dias úteis a contar da publicação do julgamento final, prorrogável uma vez, a critério
da Comissão Permanente de Qualificação e Seleção.
12.22. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das causas
que ensejaram a inabilitação ou desclassificação.
13. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais
explicitados no item “Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as
condições prescritas neste edital, será adotado o critério de preço estipulado no termo de
referência (tabela SUS + Incentivo) entendendo-se como tal o valor total da proposta,
sendo a adjudicação efetuada a uma única empresa.
13.2. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este
será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
13.3. Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes
requisitos:
a) não atenderem às exigências do Edital;

13.4. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas
contendo borrões, emendas ou rasuras.
13.5. O resultado do julgamento das propostas será publicado nos órgãos oficiais.
14. DOS RECURSOS
14.1. - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos
previstos no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
mediante petição datilografada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da
recorrente, constituído na forma prevista no item 7 - DO REPRESENTANTE LEGAL deste Edital.- Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal
de DIAMANTINO/MT, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazêlos subirdevidamente informados.
14.2. - Os recursos deverão ser protocolados na sede da Prefeitura, localizado na Av.
Desembargador Joaquim P. F. Mendes, 2211, Jardim Eldorado - CEP: 78.400-000,
Diamantino- MT, no horário das 12:00 às 18:00 horas, não sendo aceitos recursos
interpostos fora do prazo.
14.3. – As decisões dos recursos administrativos serão publicados no Site do Município
de DIAMANTINO-MT.
15. DA FISCALIZAÇAO
15.1. A execução do contrato será avaliada pelo serviço de auditoria da Secretaria
municipal deSaúde mediante procedimentos de supervisão direta in loco, dos serviços
prestados.
15.2. Compete à Secretaria solicitante do serviço, designar por meio de portaria
o fiscal docontrato.
15.3. A licitante vencedora só poderá iniciar o serviço após assinatura do respectivo
Contrato,conforme minuta apresentada em Anexo a este Edital.
15.4. Compete à fiscalização do serviço pela equipe designada pela Prefeitura, entre
outrasatribuições:
15.4.1 Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que
impliquem emmultas a serem aplicadas à licitante vencedora.
15.5. A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas
responsabilidades contratuais.
15.6. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na
Minuta deContrato.

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. Os estabelecimentos prestadores de serviços receberão, mensalmente, do
município de DIAMANTINO-MT, através da Secretaria Municipal de Saúde, a importância
referente aos serviços contratados, efetivamente prestados, de acordo com os valores
unitários descrito no Edital e no termo de referência;
16.2. As atualizações da Tabela do SUS servirão como referência para atualização de
valores do contrato, segundo sua natureza jurídica, previstos no art. 26 da Lei nº 8.080/90,
e alterações posteriores, visando garantir o equilíbrio econômico-financeiro, mediante
Termo Unilateral de Apostilamento;
16.3. - O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 15 dias corridos;
16.4. - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência
contratual.
16.5. - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de
Cadastramento da Prefeitura para verificação da situação da licitante vencedora em
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado
será impresso e juntado aos autos do processo.
16.6. - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) somente à licitante
prestadora dos serviços efetivados, vedada sua negociação com terceiros ou sua
colocação em cobrança bancária.
16.7. - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
16.8. - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a
Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as
condições pactuadas.
16.8.1 – Para efeito de pagamento dos serviços executados, será observado o que
estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de
retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.
16.9. - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da
despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante
vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após aregularização da situação ou reapresentação de novo
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.
17. DO CONTRATO
17.1. O contrato será efetivada mediante o atendimento do disposto neste Edital e às
Legislações e Portarias vigentes, pertinentes à matéria, e após a comprovação dos
requisitos técnicos.
17.2. As normas, formas para a contratação, estimativa dos valores a serem pagos pelos
serviços prestados e fonte dos recursos financeiros, estão definidas no Contrato de
Prestação de Serviços,minuta em anexo, a ser firmado entre as partes.
17.3. O contrato deverá ser assinado pela empresa credenciada, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação formal, podendo ser prorrogado, em
conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei 8666/93 e alterações
posteriores.
17.4. A empresa que se recusar a assinar o Contrato, não aceitar ou não retirar o mesmo
no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à
aplicação das penalidades descritas no item 14 deste Edital.
17.5. Expirado o prazo fixado acima, a Prefeitura Municipal de DIAMANTINO poderá
revogar o procedimento.
17.6. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos

artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas
neste Edital;
18. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

18.1. O CONTRATADO ficará obrigado a iniciar a prestação dos serviços imediatamente;
18.2. Os profissionais deverão estar habilitados junto ao Conselho Regional de Medicina
nas especialidades acima solicitadas;
18.3. Os serviços deverão ser executados no município de DIAMANTINO/MT, em unidade
própria do prestador;
18.4. Para execução dos serviços a contratada deverá fornecer aos seus profissionais, sem
ônus para contratante, todos os materiais e equipamentos de uso próprio e individual
necessários para atendimento do paciente; Para executar os serviços, a contratada deverá
disponibilizar pessoal com nível adequado de qualificação e habilitação profissional nas
especialidades elencadas, reconhecido pelo órgão de classe: Profissional de nível superior
titular de diploma de médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina
na especialidade de atuação;
18.5. Os serviços deverão ser executados de acordo com as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde e dentro do estabelecido pelos setores competentes;
18.6. Os serviços serão previamente autorizados pela Central de Regulação Municipal,
segundo critérios de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde e deverão ser
realizados por profissional especializado habilitado;
18.7. O CONTRATADO deverá manter-se habilitada junto aos respectivos órgãos de
fiscalização da sua categoria, sob pena de rescisão contratual;
18.8. O CONTRATADO responderá pelos serviços prestados ao paciente encaminhado
pela Secretaria Municipal de Saúde, isentando integralmente o MUNICÍPIO de todo e
qualquer atofalho em que o paciente sentir-se lesado;
18.9. Os relatórios mensais obrigatórios deverão ser entregues até o 5º dia útil do mês
subsequente, com período compreendido do 1º ao último dia útil do mês da realização,
para conferência e posterior confirmação da emissão da Nota Fiscal;
18.10. O CONTRATADO deverá fornecer relação nominal (sem abreviação), com data de
nascimento, data de agendamento, descrição por extenso do procedimento realizado para
cada paciente no mês de referência, Cartão Nacional de Saúde e nome do Profissional
Executor devidamente assinado e carimbado;
18.11. O CONTRATADO deverá fornecer ao setor requisitante, informações pertinentes a
cirurgia;
18.12. O CONTRATADO deverá informar a Contratante, por escrito e imediatamente,
sobre qualquer anormalidade verificada na execução do serviço, bem como qualquer fato
que possa colocar em risco a qualidade da execução do serviço;
18.13. O CONTRATADO deverá zelar pelo patrimônio da Contratante, assim como usar
correta e cuidadosamente os equipamentos colocados à sua disposição, com vistas à
adequada conservação, não respondendo por avarias ou consertos, salvo os casos de
comprovada responsabilidade de seus integrantes por negligência, imprudência ou
imperícia.
18.14. Responsabilizar-se integralmente pelos seus profissionais, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda
a vigência do contrato, dentro dos prazos e condições estipulados;
18.15. Assumir quaisquer danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros,

quando estes tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos serviços, ou
causados por seus representantes ou prepostos;
18.16. Recrutar e/ou contratar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, o corpo
técnico em quantidade compatível com a perfeita execução dos serviços objeto deste
Contrato e respectivos Anexos, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos de salários, os
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, assim como taxas, impostos, transportes,
alimentação e outras exigências legais ou regulamentares, fiscais e comerciais, inclusive
responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros e quaisquer outros, em
decorrência da sua condição de empregadora e/ou contratante, sem qualquer
solidariedade da CONTRATANTE;
18.17. Não transferir, no todo ou em parte, a execução dos serviços;
18.18. Assumir total responsabilidade, inclusive por seus sócios e colaboradores, em
manter absoluto e irrestrito sigilo sobre o conteúdo das informações que digam respeito à
CONTRATANTE, que vier a ter conhecimento por força da prestação dos serviços ora
contratados, vindo a responder, portanto, por todo e qualquer dano que o descumprimento
da obrigação aqui assumida venha a ocasionar ao CONTRATANTE;
18.19. Apresentar a CONTRATANTE a relação nominal dos profissionais indicados para os
serviços, inclusive em caso de substituição, acompanhada dos respectivos títulos de
especialização e respectivas atualizações de registro junto ao Conselho Regional de
Medicina, com cópia autenticada, de modo a compor arquivo de prontuários funcionais
sempre à disposição da contratante.
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com o estabelecido neste contrato;
19.2. Fornecer ao CONTRATADO todos os dados e informações que se façam
necessárias ao bom desempenho dos serviços ora contratados;
19.3. Efetuar a autorização, em formulário próprio padronizado (reconhecido pelo
Contratante e Contratado), para atendimento dos pacientes mediante carimbo e
assinatura de funcionário do Contratante responsável; e
19.4. Nenhuma outra remuneração será devida ao Contratado, a qualquer título ou
natureza, decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relativos ao
cumprimento das obrigações estabelecidas no presente instrumento, pois, fica
convencionado que não há relação de emprego entre o Contratante e o Contratado,
estando este Contrato disciplinado pelos artigos 593 e seguintes do Código Civil.
19.5. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
instrumento;
19.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA quando da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.
19.7. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo ao credenciado será de total
responsabilidade quanto à execução dos mesmos.
19.8. Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua execução,
para fins de ajuste ou suspensão da prestação, inclusive rejeitando, no todo ou em parte,
os serviços executados fora das especificações deste Edital.
19.9. Paralisar a execução casos os empregados da credenciada não estejam utilizando
os equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta
dacontratada.
20. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
20.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo
recursal previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa credenciada que

atender os requisitos de habilitação, após homologação pela autoridade competente.
21. DAS PENALIDADES
21.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do
objeto a ser contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá
aplicar à LICITANTE VENCEDORA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes
sanções,observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
21.1.1. Advertência, por escrito;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
21.1.5. Descredenciamento do Sistema Único de Saúde;
21.2. As sanções previstas nos itens 14.1.1 e 14.1.4 poderão ser aplicadas juntamente
com o item20.1.2, conforme parágrafo 3º do art.86 da Lei 8.666/93.
21.2.1. - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante
vencedora, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, será no
importe de 5% (cinco por cento) no valor contatual após trânsito julgado.
21.2.2. - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito
será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive
referente ao mês da quitação/consolidação do débito, após o não pagamento o qual,
o débito poderá ser cobrado judicialmente.
21.2.3. - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao
abatimento da dívida, a PREFEITURA poderá proceder ao desconto da multa devida
na proporção do crédito.
21.2.4. -Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente
devidos, a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta
ser cobrada judicialmente.
21.2.5. - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada
de perdas e danos junto à PREFEITURA, decorrentes das infrações cometidas.
22. DA RESCISÃO
22.1. Constituem motivos de rescisão do contrato:
22.1.1.O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
22.1.2.O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
22.1.3. A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a
comprovar a impossibilidade do fornecimento dos itens, no prazo estipulado;
22.1.4. A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem
como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do
contrato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE.
22.1.5. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro
próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para o acompanhamento e
fiscalização deste contrato;
22.1.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
22.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do
CONTRATANTE, e
exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
22.1.8. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação.
22.1.9. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
22.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
c) Judicial, nos termos da legislação processual.
22.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei no
8.666/93.
23. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

23.1 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com
as especificações e condições estabelecidas neste edital.
24. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

24.1. O valor que propôs a CREDENCIADA será fixo e irreajustável, ressalvado o
disposto na alínea „d‟ do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8666/93.
24.2. Em caso de prorrogação do contrato, nos termos da lei, o preço poderá ser
reajustado com base no INPC, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um)
ano, contado da data de sua assinatura, para o primeiro reajuste, ou da data do último
reajuste, para os subsequentes.
25. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE

25.1. - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa
licitante vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato,
sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº
8.666/93.
25.2. - Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº 8.666/93, se a
licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado
outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto
no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
25.3. – Conforme estabelece o inciso IX do art. 40 da Lei nº 8.666/93, condições
equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de
licitações internacionais.

26. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

26.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos termos do disposto no art. 57 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, mediante
Termo Aditivo, de acordo com o interesse entre as partes.
26.2. O(s) serviço(s) a ser (em) executado(s) pela empresa vencedora estará (ão)
sujeito(s) à aceitação pela CONTRATANTE, ao qual caberá o direito de recusar, caso o
mesmo não esteja de acordo com o especificado no Edital.
27. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

27.1. - A fiscalização e o acompanhamento
Responsável,designado pela administração.

serão

exercidos

pelo

Servidor

27.2. - O servidor responsável registrará em relatório as deficiências verificadas na
execução dos serviços, encaminhando cópias à CONTRATADA, para a imediata
correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no Contrato;
27.3. - Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, após realizado a
fiscalização será encaminhada a secretaria de saúde, que após comprovação acerca das
especificações, da qualidade e quantidade dos serviços prestados, encaminhará a
respectiva Nota Fiscal/Fatura paraárea financeira;
27.4. - A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder quaisquer diligências,
objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se a CONTRATADA às
cominações legais.
a) O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste regulamento, bem
como na Lei Federal n. 8.666/93 e na Lei Federal n. 8.080/90, ensejará a rescisão do
contrato, sendo possibilitado o contraditório e ampla defesa.
b) A entidade poderá requerer seu descredenciamento, por meio de declaração
apresentada a PMD, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) conforme
Portaria Ministerial Nº 1.286/93, item 21.1.8 - Da Rescisão.
28. DO DESCREDENCIAMENTO
28.1. - A Prefeitura Municipal de Diamantino poderá revogar o credenciamento quando

assim exigir o interesse Público, mediante decisão fundamentada, sem que reste
qualquer direito de indenização em favor dos credenciados, mas garantindo-se o
pagamento dos serviços prestados até a data da revogação.
28.2. - No decorrer do processo de credenciamento, a Administração poderá denunciar o
credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e
cumprimento das normas fixadas no Plano de Trabalho e na legislação pertinente ou no
interesse da Credenciada, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
28.3. A Credenciada que desejar solicitar o descredenciamento deverá fazê-lo mediante
aviso escrito, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias;
28.4. Se, durante a execução deste termo, houver desistência de alguma empresa
credenciada, as demais empresas credenciadas deverão arcar com a cota de
fornecimento da empresa desistente, a qual será dividida com as demais em percentuais
iguais.
28.5. Caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das

normas fixadas neste Edital e no contrato de Credenciamento, a mesma será
automaticamente excluída do rol das Credenciadas.
28.6. As Credenciadas serão descredenciadas, a qualquer tempo, se não mantiver,
durante o curso do contrato de Credenciamento, as mesmas condições que
possibilitaram o seu credenciamento, bem como se rejeitar qualquer pedido, sem
apresentar as razões objetivas que justifiquem a sua conduta, ou ainda, se o contrato de
Credenciamento vir a ser rescindido pela Credenciante pelos motivos previstos no
contrato.
29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital;
29.2. Fica reservada à Administração a faculdade de cancelar, no todo ou em parte,
aditar, adiar, revogar, de acordo com seus interesses, ou anular o presente Edital, sem
direito, às entidades, a qualquer reclamação, indenização, reembolso ou compensação.
29.3. - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da
Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova
data marcada.
29.4. - Participar deste Edital implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
Edital e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos;
29.5. - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da empresa, farão parte
integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de
transcrição;
29.6. - As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor do
interesse público, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.- É facultada à
Comissão Especial de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
29.7. - O resultado desta licitação, será publicado nos veículos de publicidade: Diário
Oficial eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, site oficial do Município de
DIAMANTINO.
29.8. - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas. A Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.
29.9.
- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação
29.10.
- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrentede fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
29.11.
- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
29.12.
- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrário
29.13.
- O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação.
29.14.
- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à
Comissão Permanente de Licitação, protocolado na sede da Prefeitura, localizada Av.
Desembargador Joaquim P. F. Mendes, 2211, Jardim Eldorado - CEP: 78.400-000,
Diamantino- MT.
29.15.
- A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito
à contratação.
29.16.
- Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei n° 8.666/93
e suas alterações e demais legislações pertinentes.
29.17.
– Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste
Edital aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a
abertura dos envelopesapontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades
que entende viciarem o mesmo. As petições deverão serem enviadas através do e-mail
licitacao@diamantino.mt.gov.br ou ser protocoladas, junto ao Serviço de Protocolo desta
Prefeitura, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social, e-mail e telefone
para contato) e diretamente ao Presidenteda CPL desta Prefeitura, que tem o prazo de 3
(três) dias para respondê-las.
29.18.
Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão
corrigidos os vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será
designada para a realização do certame;
29.19.
No caso de ausência da solicitação de esclarecimento ou impugnação,
pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes,
claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação.
29.20.
Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 82 da Lei n.
8.666/93 e legislação vigente.
29.21.
Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de
detenção, de 06(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei
8.666/93.
30. DO FORO
30.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de DIAMANTINO/MT para dirimir quaisquer dúvidas
e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
31. ANEXOS DO EDITAL
31.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os

seguintesanexos, cujo teor vincula totalmente oslicitantes:
Anexo I: Termo de Referência
Anexo II: Documento Descritivo
Anexo III: Modelo de Termo de Aceite

Anexo IV: Carta Credenciamento
Anexo V: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais
Anexo VI: Declaração de Habilitação
Anexo VII: Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação
Anexo VIII: Declaração de ME e EPP (quando empresa).
Anexo IX: Minuta do Contrato
ANEXO X: MINUTA DO CUMENTO DESCRITIVO
Diamantino-MT, 15 junho de 2021.

JOÃO PAULO LIMA
Presidente da CPL

ANEXO - I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 O presente Termo de Referência objetiva estabelecer as diretrizes para atendimento de
Componente Hospitalar, por meio de “CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS
E/OU SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MÉDICOS HOSPITALARES
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SUS, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO,
NA FORMA A DA PORTARIA MS 3.410/13”, conforme especificações, quantitativos,
regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde e demais
obrigações estabelecidas neste termo e seus anexos.
1.2 Tem por finalidade, a disponibilização de ações e serviços de saúde destinada ao atendimento
de pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), referenciados pela Secretaria Municipal de
Saúde de Diamantino-MT, e demais municípios da Região Centro Norte, conforme Programação
Pactuada Integrada-PPI vigente e suas alterações, para realização de procedimentos de Média e
Alta Complexidade, clínicos, cirúrgicos, obstétrico e pediátrico, ofertados aos usuários (SUS) com
assistência médica de forma ininterrupta.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Considerando que a nossa Carta Magna preceitua que a saúde é direito de todos e dever do
estado (art. 196, da CF/88), e que, nesse diapasão, a Lei 8.080/90 (LOS- Lei Orgânica da Saúde)
delineia os princípios do Sistema Único de Saúde, reconhecendo em seu artigo 2º que o direito a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício;
2.2 Considerando que entre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo
com a lei supramencionada, está a universidade de acesso, a integralidade da assistência, a
preservação da autonomia das pessoas, a igualdade, o direito à informação, a divulgação de
informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário e a
resolubilidade;
2.3 Considerando que a falta desses serviços hospitalares de retaguarda para atendimento das
demandas da população do município de Diamantino, bem como demais municípios da regional de
saúde Centro Norte fica prejudicado e perderá toda sua essência no atendimento integral ao
paciente e ainda poderá trazer um grande prejuízo a população que necessita dos atendimentos
médicos em regime ambulatorial e hospitalar;
2.4 A Atenção à Saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos
usuários, com atenção acolhedora, resolutiva e humanizada e oferecendo, segundo o grau de
complexidade de assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços de saúde
adequados.
2.5 Compete a Administração Pública solucionar a ausência e/ou deficiência de serviços de saúde
em regime ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade, utilizando-se de
procedimento licitatório o qual possui amparo legal na Lei nº 8.666/93.
2.6 Os serviços a serem contratados e a quantidade de exames referem-se a uma base territorial
populacional de cada Região de Saúde e são ofertados conforme PPI – Programação Pactuada
Integrada, compatibilizando-se demanda e disponibilidade de recursos financeiros da
CREDENCIANTE.
2.7 O Município de Diamantino como gestor pleno do Sistema Único de Saúde-SUS tem entre as
suas principais funções, garantir o direito à saúde enquanto fundamental do ser humano e prover as

condições indispensáveis ao pleno exercício, através de ações individuais e coletivas de promoção,
prevenção e recuperação da saúde no âmbito municipal.
2.8 De acordo com a NOAS o município que estiver habilitado em Gestão Plena deve assumir o
comando único sobre os prestadores do seu território e participar do processo de programação se
fazendo necessário garantir o atendimento à população de referência conforme acordado na
Programação Pactuada e Integrada (PPI).
2.9 A Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo suprir de forma adequada à missão
proposta pelo SUS, no que se refere ao atendimento nos serviços de saúde, principalmente de
diagnósticos inerentes e essenciais, facilitando o acesso além de propiciar um fluxo adequado de
agilidade e resolutividade no atendimento, com vistas na melhoria do conforto no atendimento, assim
como, buscar a promoção da dignidade e respeito ao usuário do SUS;
2.10 Frente ao dever de assegurar a devida prestação de serviços de saúde, não pode o Município
adiar contratações necessárias à continuidade de serviços essenciais, devendo buscar na lei e nos
princípios norteadores da Administração Pública uma solução que vá ao encontro do interesse
público.
2.11 Considerando a possibilidade de participação da iniciativa privada no SUS com preferência
para as filantrópicas e as sem fins lucrativos (artigos 199, § 1º, da CRFB/88, e 4º, § 2º, e 24 a 26, da
Lei nº 8.080/90.
2.12 Ocorre que, a saúde é considerada um serviço essencial e contínuo, e por isto o gestor público
deve realizar o necessário a fim de garantir a regularidade do serviço em benefício da coletividade.
2.13 O Município de Diamantino busca reorientar o modelo de gestão e de atenção à saúde, visando
atingir novos patamares de prestação dos serviços para proporcionar elevada satisfação ao usuário,
associada ao aperfeiçoamento do uso dos recursos públicos e garantia do alcance das metas e
colocar em pleno funcionamento os serviços.
2.14 A implantação do modelo de contratualização de serviços de saúde por meio de parceria
privada é uma das estratégias adotada pelo Governo de Mato Grosso, a exemplo de diversos
estados e municípios da Federação, para assegurar maior eficiência e celeridade a implantação das
ações e serviços de saúde ofertados aos usuários do SUS.
2.15 A contratualização dos serviços de assistência à saúde de uma unidade privada não afasta o
Município de seus deveres constitucionais de assegurar a saúde a sua população, apenas designa o
desenvolvimento de suas atividades para uma pessoa jurídica especializada, tecnicamente capaz de
realizá-las. Em nenhum momento, a política pública de saúde deixará de ser responsabilidade do
Poder Público. Caso haja problema ou descumprimento das recomendações exaradas não só pelo
órgão supervisor como pelos órgãos de controle, caberá a aplicação de penalidades, devidamente
previstas em cláusulas específicas do Contrato Administrativo firmado entre as partes.
2.16 A introdução de novos mecanismos para garantia da oferta dos serviços assistências de média
e alta complexidade faz-se necessária para modernizar a regulação do acesso aos serviços de
saúde, fortalecer os mecanismos de controle social, cobrir vazios assistenciais, enfrentar as filas de
espera, a demora de atendimento e as relações insatisfatórias entre profissionais e usuários.
2.17 O principal objetivo da CREDENCIADA é oferecer ações e serviços de saúde aos usuários em
condições que requeiram atendimento de médico em caráter de urgência e emergência e eletivo,
obedecendo aos padrões da mais alta qualidade técnica esperada para uma gestão profissionalizada
e moderna, que garanta eficiência na busca da eficácia, resultando em maior efetividade e
economicidade, de forma a consolidar o papel deste serviço como referência regional na atenção à
saúde regionalizada.
2.18 Constatou-se que a contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, atende aos
preceitos constitucionais da prestação dos serviços de assistência à saúde, pela previsão do art. 197
da Constituição Federal, a permitir que a Administração Pública, dentro da sua obrigação de prestar
esses serviços, valha-se de terceiros por ela contratados. Ademais, por prescindir da cobrança de
tarifas, a concessão administrativa respeita a obrigação de gratuidade da prestação dos serviços de
assistência à saúde, desonerando os usuários de qualquer espécie de pagamento.

2.19 O modelo gerencial proposto, como forma flexível de administração da gestão, obedecerá aos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, observando as políticas públicas voltadas
para a regionalização da saúde, preservando-se a missão da Prefeitura Municipal de Diamantino e o
contido no Contrato Administrativo.
3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Os serviços serão realizados no âmbito da CREDENCIADA, localizada preferencialmente no
município de DIAMANTINO, qual facilitará o transporte sanitário dos pacientes residentes no
município de Diamantino e outros municípios da região Centro Norte.
4. DOS PRAZOS E VIGENCIA DO CONTRATO
4.1 A empresa CREDENCIADA ficará obrigada no prazo de até 03 (três) dias, assinar o contrato e
demais documentos necessários, sob pena de decair o direito de contratação.
4.2 O prazo do subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas
nos respectivos instrumentos, sua duração poderá ser prorrogada, condicionada a verificação da real
necessidade e vantagem para a Administração na continuidade do contrato nos termos do Art. 57,
inciso II, da lei 8.666/93.
4.4 Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição, as instruções contidas no
edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pela CREDENCIADA
vencedora.
4.5 Constitui condição para a prorrogação do Contrato Administrativo, manter as mesmas condições
de validade de sua documentação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como a
manutenção da prestação dos serviços nos mesmos moldes exigidos no procedimento de
Chamamento Público.
5.

DAS ESPECIFICAÇÕES E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 A prestação de serviços deverá ocorrer conforme as especificações abaixo descritas,
competindo à instituição:
5.1.1 Compor a Rede de Atenção à Saúde municipal/regional, estando articulado com todos os
pontos de atenção, observando os princípios, as diretrizes e as competências descritas na
Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP).
5.1.2 Atender a população definida, pelo gestor municipal, como de sua responsabilidade para o
cuidado com o paciente, assim como manter vínculo assistencial junto aos serviços para
os quais seja referência para este tratamento;
5.1.3 Submeter-se à regulação, ao monitoramento e à avaliação do Gestor Municipal, conforme
as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão;
5.1.4 Ter inscrição do estabelecimento e dos profissionais que compuserem sua equipe no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
5.1.5 Ter implantadas as comissões obrigatórias, exigidas pelo Ministério da Saúde, Secretarias
de Saúde e outras legislações vigentes, comprovado por atas ou documentos afins;
5.1.6 Ter implantado o Núcleo Interno de Regulação – NIR;
5.1.7 Ter equipe multiprofissional e multidisciplinar que contemple atividades técnicoassistenciais realizadas em regime ambulatorial e de internação, de rotina e de urgência;
5.1.8 Realizar tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação;
5.1.9 Realizar tratamento de complicações e intercorrências que possam ocorrer ao longo do
processo assistencial;

5.1.10 Pacientes hospitalizados que evoluírem com necessidade de cirurgia, deverá ser atendido
pelo CREDENCIADO, conforme perfil da unidade hospitalar.
5.1.11 Realizar tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que
motivou a internação do usuário e que podem ser necessários devido às condições
especiais do usuário, entre outras causas, dentro de seu perfil e capacidade operacional;
5.1.12 Executar procedimentos necessários ao adequado tratamento de usuários de acordo com
o perfil da Unidade, desde que o mesmo seja regulado.
5.1.13 Realizar acompanhamento médico diário de todos os usuários internados,
compreendendo: internação e alta, evolução e prescrição, solicitação e verificação do
resultado de exames, execução de procedimentos competentes à especialidade e parecer
clínico a outras clínicas, quando solicitado;
5.2 A CREDENCIADA deverá dispor das seguintes instalações físicas:
5.2.1 Ambulatório para assistência em clínica médica e cirúrgica (adulto e pediátrico),
especializado em ginecologia e obstetrícia;
5.2.2 Pronto atendimento para assistência de urgência e emergência, nas 24 horas, para
gestante de risco habitual;
5.2.3 Serviço de apoio, diagnóstico e terapêutico - SADT;
5.2.4 Enfermarias com assistência de internação em clínica médica e cirúrgica de adultos e
pediátricos e Obstétrico;
5.2.5 Centro-cirúrgico que possua todos os atributos e equipamentos exigidos para o
funcionamento de uma unidade cirúrgica geral;
5.2.6 Farmácia hospitalar, com responsável técnico farmacêutico, em conformidade com a
legislação vigente e as diretrizes de farmácia hospitalar previstas na Portaria nº
4.283/GM/MS, de 2010;
5.3 A CREDENCIADA deverá fornecer:
5.3.1

Atendimento Médico que atenda a demanda, conforme serviços descriminados no Anexo I
do presente termo;
I.
Assistência de Enfermagem;
II.
Assistência psicológica ao usuário e, quando necessário aos familiares;
III.
Exames laboratoriais e de imagem;
IV.
Fornecer e disponibilizar, sempre que solicitados, laudos dos exames, procedimentos e
assistência realizados pela sua equipe médica.
5.4 No que tange ao aspecto Operacional:
I.
Garantir que a Unidade Hospitalar e os profissionais que compuserem sua equipe estejam
devidamente cadastradas e atualizadas no banco de dados do SCNES, conforme legislação
vigente;
II.
Garantir o funcionamento ininterrupto da Unidade Hospitalar;
III.
Ser porta aberta para atendimento as gestantes de risco habitual;
5.5 Fornecer:
I.
Materiais médicos, insumos e instrumental adequado;
II.
Serviços de Esterilização dos Materiais Médicos, tanto de materiais termo resistentes quanto
de materiais termo sensíveis;
III.
Gases medicinais;
IV.
Lavanderia;
V.
Limpeza;
VI.
Coleta, transporte e tratamento de resíduos;
5.6 No que tange a prestação de contas fornecer:

I.
II.
III.

Relatório consolidado da produção CREDENCIADA X produção realizada;
Relatório consolidado do alcance das metas de qualidade (indicadores);
Relatório contendo todos os procedimentos realizados, como toda documentação exigida, nos
termos indicados e segundo metodologia adotada pelo sistema de informação ambulatorial e
hospitalar.
6. DAS CONDIÇÕES GERAIS

6.1 Os serviços e atendimentos serão realizados diretamente por profissionais contratados pela
CREDENCIADA.
6.2 Para os efeitos deste Contrato, consideram-se profissionais da CREDENCIADA:
6.1.1 Os membros de seu corpo clínico.
6.1.2 Os profissionais que tenham vínculo de emprego com a CREDENCIADA.
6.1.3 Os profissionais autônomos que, eventual ou constantemente, prestam serviços à
CREDENCIADA, se por esta são autorizados.
6.3 Na execução dos serviços ambulatoriais e hospitalares a CREDENCIADA deverá aceitar as
seguintes condições:
6.3.1 O encaminhamento e o atendimento ao usuário serão realizados de acordo com as regras
estabelecidas para a referência e a contrarreferência via Central de Regulação Municipal,
mediante ciência prévia do Gestor local, respeitando os mecanismos vigentes das centrais
de regulação e os regramentos da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde
(RENASES), ressalvadas as situações de urgência e emergência;
6.3.2 Todas as ações e serviços de saúde executados pela CREDENCIADA em decorrência do
Contrato Administrativo serão custeados integralmente com recursos públicos do SUS e,
portanto, não determinarão custos financeiros para o usuário em hipótese alguma;
6.3.3 As ações e serviços de saúde contratados devem observar os protocolos técnicos de
atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos
gestores do SUS;
6.3.4 As ações e serviços de saúde a serem realizadas serão pactuadas entre os entes
federados, de acordo com as necessidades de saúde da população por sexo e faixa
etária, da capacidade instalada e do parque tecnológico disponível;
6.3.5 O monitoramento e avaliação do Contrato Administrativo serão realizados
obrigatoriamente, e de maneira sistemática, pela Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato Administrativo e pelas instâncias de controle e avaliação das
esferas de gestão do SUS;
6.3.6 O atendimento ao usuário do SUS deve incorporar as diretrizes propostas pela Política
Nacional de Humanização (PNH);
6.3.7 A prescrição de medicamentos deve observar a Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) e às padronizações específicas feitas pelo Gestor Municipal e/ou
Estadual do SUS;
6.3.8 Deverá ser observado o perfil assistencial da unidade hospitalar, de acordo com as Redes
Temáticas de Atenção à Saúde, para atendimento das demandas do gestor e as
necessidades assistenciais de saúde da população.
7.

OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE

7.1 A CREDENCIANTE, além das obrigações contidas neste Contrato Administrativo por
determinação legal, obriga-se a:
7.1.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.
7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Emitir nota de empenho/ordem de serviço estabelecendo dia, hora, e demais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
Efetuar o pagamento à CREDENCIADA no valor correspondente à execução dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos neste Termo;
Notificar a CREDENCIADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Adotar as providências necessárias, dentro de suas possibilidades legais de atuação,
para viabilizar a execução do objeto do Contrato, juntamente com metas quantitativas e
indicadores de qualidade para as atividades de saúde decorrentes do Contrato;
Analisar a capacidade instalada da CREDENCIADA e as condições de prestação de
serviços a fim de verificar se a CREDENCIADA está mantendo seu nível técnico
assistencial para execução do objeto do Contrato;
Disponibilizar o serviço contratado à Regulação instituída pela SMS, em conformidade
com os Protocolos Técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo
Ministério da Saúde e respectivos Gestores do SUS, devendo todo e qualquer serviço,
ser regulado e supervisionado de acordo com as regras estabelecidas para a referência
e contra referência do Sistema Único de Saúde SUS, em consonância às ações do
Complexo Regulador da Regional de Saúde;
Garantir a gratuidade das ações e dos serviços de saúde ao usuário, executados no
âmbito do Contrato.
Instituir e garantir o funcionamento regular e adequado da Comissão de
Acompanhamento de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino
(CAC/SMS/MT);
Revisar todas as metas e indicadores de desempenho pactuados no presente Contrato,
periodicamente com o objetivo de avaliar a execução do contrato e adequar às
necessidades em conjunto com a instituição hospitalar;
A CREDENCIANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CREDENCIADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CREDENCIADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

12.1 8.1 Em cumprimento às suas obrigações, cabe a CREDENCIADA, além de buscar atingir
todas as metas, condições e obrigações constantes neste instrumento, bem como os constantes no
Documento Descritivo, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1. Constituem obrigações da CREDENCIADA, assistir de forma abrangente os usuários do

SUS de forma à:
I.
II.

III.

Garantir a universalidade de acesso aos serviços prestados;
Dispor de parque tecnológico e de estrutura física adequada ao seu perfil assistencial, com
ambiência humanizada e segura aos usuários e acompanhantes, de acordo com o
estabelecido neste instrumento, respeitando-se a legislação vigente;
Disponibilizar além dos Profissionais, Equipamentos, Materiais e Insumos, conforme o nível
de complexidade exigido respeitando as Normas Técnicas e Diretrizes do SUS, para o
atendimento da demanda encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, durante toda a

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

vigência do contrato, não sendo permitida a inexecução do objeto do contrato por falta de
profissionais durante a vigência do mesmo;
Não promover distinção entre o atendimento destinado aos pacientes encaminhados pela
Secretaria Municipal de Saúde e os demais pacientes atendidos pelo prestador;
Garantir a gratuidade das ações e dos Serviços de Saúde ao Usuário, executados no âmbito
do SUS;
Cumprir os compromissos contratualizados, zelando pela qualidade e resolutividade da
assistência;
Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores;
Manter o serviço de urgência e emergência em Ginecologia/obstetrícia em funcionamento 24
(vinte e quatro) horas por dia, nos 07 (sete) dias da semana;
Utilizar-se do acolhimento com protocolo de classificação de risco, conforme as diretrizes da
Política Nacional de Humanização (PNH);
Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização da utilização, com o
funcionamento do Núcleo Interno de Regulação;
Assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na (PNHOSP);
Implementar o Atendimento Humanizado, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de
Humanização (PNH).
Comunicar ao órgão competente todos os casos de notificação compulsória que porventura
sejam diagnosticados na Unidade.

8.1.2.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico
considerando os prazos previstos em lei;
Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas
quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto no Contrato;
Permitir a visita ao paciente internado, diariamente, respeitando-se a rotina do serviço;
Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
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;
Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes;
Nas internações de crianças, adolescentes, gestantes, e idosos é assegurada a presença de
um acompanhante, em tempo integral no Hospital, com direito a alojamento e alimentação;
Prestar atendimento ao indígena, respeitando os direitos previstos na legislação e as
Especificidades socioculturais, de acordo com o pactuado no âmbito do subsistema de saúde
indígena.
Notificar suspeitas de violência e negligência, de acordo com a legislação específica.

8.1.3.

I.

II.
III.

Em relação aos direitos dos pacientes, a CREDENCIADA obriga-se a:

Quanto a Alta Hospitalar:

A CREDENCIADA deverá, quando da prestação do serviço do Informe de Alta Hospitalar,
colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda via do
documento, que deverá ser arquivado no prontuário do paciente, devendo este ser arquivado
conforme a legislação vigente.
Informar no SISREG ou equivalente a alta do paciente em tempo real
Deverá, quando for o caso, referenciar o paciente, após a alta para outros serviços da rede,
objetivando a continuidade do cuidado e, conseqüentemente a integralidade da assistência.

IV.

Incentivar o uso seguro de medicamentos tanto ao paciente internado como ambulatorial,
procedendo à notificação de suspeita de reações adversas.

12.2 8.2 A CREDENCIADA deverá informar, mensalmente, a produção ambulatorial e da
internação da unidade nos Sistemas Oficiais de Informação do Ministério da Saúde – Sistema de
Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS).
8.3 Assegurar a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a que se
propõe através do desenvolvimento de técnicas modernas e adequadas que permita a
adequação da estrutura funcional, a manutenção física e dos equipamentos da Unidade, além do
provimento dos insumos (materiais) necessários a garantia da plena execução dos serviços
contratados.
8.4 A CREDENCIADA deverá encaminhar mensalmente Relatórios de Informação Hospitalar com
relação ao cumprimento de metas quantitativas e demais informações que julgar necessárias
para demonstrar o fiel cumprimento do contrato.
8.5 Assistir de forma abrangente a clientela que demande à Unidade, espontaneamente, sem
exclusões, procedendo aos devidos registros e expedidas as Autorizações de Internações
Hospitalares (AIH/SUS), segundo os critérios da CREDENCIANTE e do Ministério da Saúde.
8.6 Integrar-se aos Sistemas de Regulação Municipal, assim como todos os Sistemas de Informação
do Ministério da Saúde, cumprindo as regras de alimentação e processamentos dos seguintes
sistemas:
a)
b)
c)
d)

Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares (SIA/SIHD/SUS);
Sistema de Regulação (SISREG III);
Outros de interesse da gestão

8.7 Responder exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto
contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese serão
transferidos para a SMS/Diamantino;
8.8 Manter-se durante a execução do contrato, compatibilidade com as condições de habilitação
exigidas neste instrumento;
8.9 Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, nos fluxos de
atenção estabelecidos, nem na estrutura física da unidade que venha interferir no objeto do
Contrato, sem a prévia ciência da CREDENCIANTE;
8.10 Permitir livre acesso ao Médico Supervisor, Técnicos Secretaria Municipal de Saúde de
Diamantino, Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, do Controle e Avaliação bem como
Auditores;
8.11 Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos
pelo Ministério da Saúde e respectivos Gestores do SUS.
8.12 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo CREDENCIANTE,
de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;

8.13 Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do CREDENCIANTE, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das
medidas cabíveis;
8.14 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CREDENCIANTE;
8.15 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus
colaboradores;
8.16 Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e
coordenar os serviços sob a responsabilidade da CREDENCIADA;
8.17 Responsabilizar - se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados.
8.18 Relatar à Fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à
execução dos serviços objeto da contratação.
8.19 Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados à CREDENCIANTE e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou
culposamente, quanto à prestação dos serviços objeto desta contratação.
8.20 Comunicar a CREDENCIANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
8.21 A presença da Fiscalização da CREDENCIANTE durante a execução dos serviços, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade
ou corresponsabilidade com a CREDENCIADA, que responderá única e integralmente pela
execução dos serviços.
8.22

Apresentar os empregados devidamente identificados;

8.23 Observar durante a execução dos serviços, objeto deste contrato, o fiel cumprimento de todas
as Leis Federais, Estaduais e Municipais vigentes ou que venham a vigorar, preenchendo toda a
documentação necessária conforme prescrito na legislação, sendo a CREDENCIADA a única
responsável pelas infrações;
8.24 Respeitar e fazer cumprir rigorosamente, por parte dos profissionais disponibilizados na
execução do presente contrato, as Leis, Portarias e determinações das Autoridades Públicas
competentes com relação aos assuntos pertinentes ao objeto deste contrato, como também,
quanto ao cumprimento da Legislação Trabalhista aplicável entre a CREDENCIADA e seus
empregados;
8.25 Deverá proceder às correções que se tornarem necessárias à perfeita realização do objeto
contratado, executando-o em perfeitas condições e de acordo com a fiscalização da
CREDENCIANTE.
8.26 Considerar que as ações de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde não exoneram a
CREDENCIADA de suas responsabilidades contratuais.

8.27 Em nenhuma hipótese, veicular dar publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da CREDENCIANTE.
8.28 Obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que a CREDENCIANTE realizar, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
8.29 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
CREDENCIADA e a CREDENCIANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
9. DA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO.
9.1 A supervisão médica e administrativa será realizada mensalmente por profissional médico e/ou
enfermeiro designada pela SMS ou SES/MT para tal função.
9.2 A fiscalização e acompanhamento do Contrato Administrativo será realizada por uma Comissão
de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, especialmente constituída para tal fim, composta
por servidores da SMS, do Conselho Municipal de Saúde – CMS, Escritório Regional de Diamantino ERS e CREDENCIADA, previamente designados e com a atribuição de avaliar, acompanhar e
fiscalizar o Contrato Administrativo, sem prejuízo da ação institucional dos demais órgãos
normativos, de controle interno e externo.
9.3 A fim de complementar o acompanhamento do contrato será designado um profissional, pela
Secretaria Municipal da Saúde, para ocupar a função de Fiscal de Contrato, que além de realizar a
interlocução com a CREDENCIADA, poderá vistoriar a unidade para verificar a operacionalização
dos serviços, observando os atendimentos, a presença dos profissionais contratados e escalados, o
abastecimento de insumos, as condições da estrutura física e dos equipamentos.
9.4 Todas as metas e indicadores de desempenho acordado no Contrato e no Documento
Descritivo serão avaliados pelo Departamento de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria
Municipal de Saúde, bem como pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.
9.5 Incumbe a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização:
I. Avaliar o cumprimento das Metas Quali-quantitativas e Físico-Financeiras, conforme previsto
no Contrato e respectivo Documento Descritivo;
II. Recomendar a readequação das metas pactuadas, os recursos financeiros a serem
repassados e outras que se fizerem necessárias;
III. Acompanhar a prestação dos serviços e a capacidade instalada do Hospital;
IV. Requisitar formalmente: documentos, certidões, informações, diligências e/ou auditorias,
devendo as mesmas ser atendidas pelas partes;
V. Propor alterações no conteúdo dos relatórios, sua forma de apresentação, com justificativas
técnicas registradas em Ata de reunião;
9.6 A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês por convocação de seu Coordenador,
posteriormente ao fechamento do sistema (DATASUS), a fim de monitorar e avaliar as metas e
indicadores de desempenho, subsidiada por relatórios gerenciais emitidos equipe técnica da
Secretaria Municipal de Saúde, por meio de Sistemas de Informações Oficiais e/ou visitas “in loco”
(quando necessário), documentos emitidos pelo Hospital e outros que se fizerem necessários;
9.7 A Comissão acompanhará a execução do Contrato celebrado entre a SMS e o Hospital
Contratado no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS;
9.8 Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão registrados em Ata, a
qual será lida e aprovada, registrando a assinatura dos membros presentes na reunião, anexando, a

lista
de

presença e os relatórios que subsidiaram a reunião para cômputo das metas que orientarão o
repasse financeiro e em caso de não cumprimento, será efetuado o desconto compatível.
9.9 Sempre que julgar necessário, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato
poderá requisitar as informações, bem como convocar reuniões extraordinárias e realizar visitas
técnicas no local de realização do objeto deste Contrato Administrativo, com vistas a obter
informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento de seu trabalho.
9.10 Para comprovação dos procedimentos efetivamente realizados e para ações de controle,
avaliação e auditoria, o serviço contratado deverá manter no estabelecimento toda documentação
referente aos procedimentos. Toda documentação deverá ser mantida pelo contratado para eventual
auditoria.
10. ESCOPO DOS SERVIÇOS - METAS
10.1Os critérios para operacionalização e execução dos serviços de saúde realizados pelo Hospital
far-se-á por meio de Contrato Administrativo que registrará todos os compromissos e
responsabilidades das partes, para assegurar o cumprimento fiel do acordado, e minimizar
possíveis riscos que possam comprometer os resultados voltados à atenção do usuário do SUS.
10.1.1 Considerando a Portaria GM/MS nº 3.410/2013, o repasse dos recursos financeiros pelos
entes federativos aos hospitais contratualizados será realizado de maneira regular e
condicionado ao cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, do componente préfixado e pós-fixado, estabelecidas neste Documento Descritivo.
a) Do Repasse dos Recursos Financeiros, de acordo com o Art. 28 – § 1º O valor pré-fixado
dos recursos de que trata o "caput" serão repassados mensalmente, distribuídos da
seguinte forma:
b) 40% (quarenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas qualitativas;
c) 60% (sessenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas quantitativas.
10.2 Metas quantitativas:
10.2.1 As metas quantitativas correspondem a 60% (sessenta por cento) do conjunto de metas,
impactando, portanto, de forma equivalente sobre os recursos destinados ao contrato, de
acordo com o seu cumprimento, conforme o quadro de metas por Forma de Organização.
10.2.2 Para análise das metas quantitativas serão avaliados os procedimentos apresentados e
aprovados por mês de execução, baseada em relatórios extraídos do Sistema de
Informações Ambulatoriais e Hospitalares SIA/SIHD/SUS, mediante os indicadores
estabelecidos no Documento Descritivo.
10.2.3 As metas quantitativas estabelecidas poderão ser revistas sempre que existir o interesse
público, de forma a melhor refletir o desempenho desejado para a unidade assistencial,
conforme o perfil do usuário assistido.
10.3 Metas Qualitativas:
10.3.1 As metas qualitativas equivalem a 40% do conjunto das metas, impactando, portanto, de
forma equivalente sobre os recursos destinados ao Contrato Administrativo, de acordo
com seu cumprimento.
10.3.2 A avaliação referente às metas qualitativas será mensal e/ou trimestral, a depender do
indicador a ser avaliado, baseada em relatórios encaminhados pela CREDENCIADA,
conforme monitoramento realizado pela equipe técnica da SMS, possibilitando a
aplicação de pontuação conforme desempenho de indicador, com possibilidade de
realização de descontos em caso de não cumprimento das metas pactuadas.

10.3.3 As metas qualitativas estabelecidas poderão ser revistas sempre que exigir o interesse
público, de forma a melhor refletir o desempenho desejado para a unidade assistencial.
11. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas decorrentes do Contrato Administrativo serão atendidas
orçamentária constante no atual exercício, nos programas de ação abaixo descritos:

por dotação

Reduzido

Natureza da despesa

Fonte

Valor Utilizado

678

3.3.90.39.00.00

1.1.02.000000

R$2.520.000,00

679

3.3.90.39.00.00

0.1.46.000000

R$ 1.071.195,00

680

3.3.90.39.00.00

0.1.42.000000

R$ 3.000.000,00

11.2. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação
Orçamentária consignada na peça orçamentária do exercício de 2021.
11.3. As parcelas que ultrapassarem o exercício financeiro de 2021 serão empenhadas no
exercício do ano seguinte.
12. DOS RECURSOS FINANCEIROS
12.1. O valor orçamentário estimado para a presente contratação é de R$ 6.591.195,00 (Seis
milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e noventa e cinco reais) para ser executado no
período de 12 (doze) meses, valor mensal de R$ 549.266,25 (Quinhentos e quarenta e nove mil,
duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para custeio dos serviços contratados,
conforme Metas quantitativas e qualitativas descriminadas no Documento Descritivo, anexo
indissociável do Contrato, as despesas a serem empenhadas no exercício de 2021 é relativa a 6
(Seis) meses conforme segue abaixo;
REDUZIDO
678

679

680

Valor Utilizado

1.260.000,00

535.597,50

1.500.000,00

12.2. Os recursos financeiros transferidos pelo Fundo Município de Saúde para execução do objeto
do Contrato Administrativo serão movimentados em conta bancária específica e exclusiva vinculada
a este contrato, a ser aberta pela CREDENCIADA, de modo que os recursos transferidos não sejam
confundidos com os recursos próprios da mesma. Todos os pagamentos das despesas referentes à
execução do Contrato Administrativo deverão ser realizados através da conta exclusiva.

12.3. Todos os repasses serão realizados exclusivamente por ordem bancária; Transferência
Eletrônica Disponível (TED) em que fiquem registradas a destinação do valor e a identificação do
respectivo credor ou beneficiário, não sendo permitido saque em espécie de qualquer valor.
12.4. A CREDENCIANTE descontará do repasse mensal o valor correspondente às metas não
alcançadas, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência.
12.5. Os recursos financeiros que forem repassados pelo Município ou adquiridos em virtude do
Contrato Administrativo deverão estar vinculados ao cumprimento das metas pactuadas, conforme
avaliação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato.
13. DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento será realizado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento, obedecendo ao
cronograma de desembolso, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicado pela CREDENCIADA.
13.2 Será feito mediante produção mensal, conforme relatório obtido dos Sistemas de Informação
Ambulatorial (SIA/SUS) e Hospitalar (SIHD/SUS), conforme Relatório de Supervisão Técnica/Médica
da SMS, designada pela Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino.
13.3 A CREDENCIADA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, mensalmente,
relatório contendo todos os procedimentos realizados, bem como toda a documentação exigida, nos
termos indicados e segundo a metodologia adotada pelo setor de Controle e Avaliação da SMS;
13.4 O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal correspondente aos
serviços executados com atesto do Fiscal de Contrato.
13.5 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Saúde e deverão ser
entregues no local indicado pela CREDENCIANTE, a fim de serem atestadas e deverá conter as
seguintes descriminações:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Razão Social e CNPJ;
Número da Nota Fiscal;
Data de emissão;
Descrição do serviço;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta corrente);
Número do Contrato;
Não deverá possuir rasuras.

13.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a CREDENCIADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a CREDENCIANTE.
13.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento de acordo com as informações repassadas pela CREDENCIADA indicando a
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito, observandose a ordem cronológica estabelecida no Art. 5° da Lei n° 8666/93.
13.8 A CREDENCIADA deverá obrigatoriamente antes de cada pagamento comprovar situação
regular, mediante certidões de regularidade fiscais, devidamente válidas:
a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

b) Prova de regularidade da Fazenda Municipal (expedida pela sede ou domicílio do credor);
c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
13.9 Constatando-se, a situação de irregularidade da CREDENCIADA, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da CREDENCIANTE.
13.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CREDENCIANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à CREDENCIADA a ampla defesa.
13.11 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações
financeiras impostas a CREDENCIADA em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito de atualização monetária.
13.12 A CREDENCIANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”.
13.13 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CREDENCIADA.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei Federal
nº 10.520, de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 2000, e do Decreto Federal nº 5.450, de 2005, a
CREDENCIADA que, no decorrer da contratação:
I. Apresentar documentação falsa;
II. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
III. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
IV. Fraudar na execução do contrato;
V. Cometer fraude fiscal;
14.2 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e/ou Documento Descritivo
com as normas desta Lei e da legislação específica, a Administração Pública poderá, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar à Organização Social seguintes sanções:
14.2.1 Advertência;
I.

A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas
impropriedades praticadas pela Organização Social no âmbito da parceria que não justifiquem
a aplicação de penalidade mais grave.

14.2.2 Suspensão temporária;
II.

A suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e CREDENCIADA da esfera de governo da administração
pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos. A sanção de suspensão temporária
será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução
ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave,
considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso

concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram;
14.2.3 Declaração de inidoneidade;
III.

A declaração de inidoneidade impede a Organização Social de participar de chamamento
público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e CREDENCIADA de todas as esferas
de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando
a Organização Social ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes,
e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade.

14.2.4 Multa;
IV. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à CREDENCIADA pelo atraso injustificado na
entrega dos serviços ou inexecução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:
a)

b)

0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove vírgula nove por cento).
10% (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou
rescisão do contrato por culpa da CREDENCIADA, calculado sobre o valor do global do
contrato.

14.3 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.
14.4 A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias.
14.5 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas na
legislação.
14.6 Da aplicação das penalidades a CREDENCIADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
interpor recurso dirigido à Secretaria Municipal de Saúde.
14.7 A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula dependerá da gravidade do fato que
os motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstância objetivas em que ele ocorreu e
dela será notificada a CREDENCIADA.
14.8 É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura
de vista dos autos processuais.
14.9 As ações punitivas da administração pública do Poder Executivo Municipal destinadas a
aplicar as sanções prescrevem, no prazo de cinco anos, contados da data de apresentação da
prestação de contas ou do fim do prazo para apresentação da prestação de contas anual ou final, no
caso de omissão do dever de prestar contas.
14.10 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, na forma do §6,
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.
15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CREDENCIADA
15.1A CREDENCIADA é responsável pela indenização por dano causado ao usuário do SUS, aos
órgãos do SUS e a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ato ou omissão, negligência,

imperícia ou imprudência, praticada por seus empregados, profissional ou preposta, ficando
assegurado à CREDENCIADA o direito de regresso, quando cabível.
15.2A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos competentes do
SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA, nos termos da legislação
referente à Lei n. º 8.666/93.
15.3A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos oriundos por
defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do Art. 14 da Lei n. º 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
16. RESCISÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL
16.1 A rescisão obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e
alterações.
16.2 A CREDENCIADA reconhece desde já os direitos da CREDENCIANTE em caso de rescisão
administrativa prevista na Legislação referente a licitações e contratos administrativos.
16.3 Qualquer uma das partes poderá solicitar rescisão contratual, devidamente formalizada a
outra parte interessada, com 90 (noventa) dias de antecedência contados a partir do recebimento da
notificação.
16.4 Em caso de rescisão do Contrato Administrativo por parte da CREDENCIADA, se a
interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à população, a CREDENCIANTE
poderá exigir o prazo suplementar de até 60 (sessenta) dias para efetiva paralisação de prestação de
serviços, além dos 90 (noventa) dias previstos no parágrafo anterior.
16.5 Se nestes prazos a CREDENCIADA negligenciar a prestação dos serviços ora contratados
sofrerá as penalidades previstas em Lei.
16.6 A observância dos prazos previstos nesta Cláusula não impede a responsabilização e
penalização da CREDENCIADA pela rescisão, através de processo administrativo garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
16.7 Em caso de rescisão do Contrato Administrativo por parte da CREDENCIANTE, não caberá à
CREDENCIADA o direito a qualquer indenização, salvo o pagamento pelos serviços prestados até a
data da rescisão.
17. DOS CASOS OMISSOS
17.1 Os casos omissos serão decididos pela CREDENCIANTE, segundo as disposições contidas
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
18. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
19.1. O Contrato Administrativo poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº
8.666/1993, por meio de Termo Aditivo ou de Apostilamento, acompanhado das respectivas
justificativas pertinentes, devidamente fundamentados pela área solicitante.
19.2. É vedada a revisão ou alteração nos primeiros 90 (noventa) dias de sua vigência, com
exceção dos casos de alteração da PPI e habilitação de serviços novos.
19.3. A CREDENCIADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, respeitando-se o disposto no art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
19.4. Durante o curso da execução do contrato, os valores estipulados somente poderão ser
corrigidos consoantes as seguintes regras:

19.5. Da repactuação física orçamentária - A qualquer tempo, com tramitação processual
coordenada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato Administrativo, que
instruirá o expediente com dados objetivos indicadores de necessidade da revisão das metas, por
mudança de perfil traçado originalmente para a unidade assistencial, ou mudança nas demandas e
fluxos da Rede de Saúde Municipal, especialmente considerado a questão territorial do Distrito
Sanitário, e dos Programas de Atenção, com evidencia de novas necessidades se sobrepondo às
originais, inclusive com comprometimento nos resultados da assistência, situação que deve ser
avaliada pela área técnica da SMS, para adequação da proposta de trabalho a ser submetida ao
gestor da saúde, tudo dentro dos limites da lei e regras da administração municipal.
19.6. As eventuais alterações pactuadas serão formalizadas por intermédio de termo de aditamento
ao presente Contrato Administrativo, a exceção da variação do valor contratual para fazer face ao
reajuste dos valores orçamentários previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
apenações financeiras decorrentes das condições de repasse nele previstas, bem como o empenho
de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, que podem ser
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
19.7. Qualquer alteração ou modificação das condições do ajuste, decorrentes de má gestão, culpa
ou dolo da CREDENCIADA, poderá ensejar a não dilação de prazo, repactuação ou renovação do
presente contrato.
20. DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1.
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente
instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
Eventuais variações dos serviços previstos não serão objeto de aditamento, nos termos da
legislação vigente.
A CREDENCIANTE poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente
previstas, respeitados os limites do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os
preços constantes da proposta da CREDENCIADA.
Atesto para os devidos fins que as informações constantes no presente Termo são verídicas,
sob as penas da Lei, e de minha inteira responsabilidade.
Diamantino -MT
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ANEXO I - A
VOLUME DE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS CONTRATUALIZADOS
1. Ambulatorial Média Complexidade
FORMA DE
ORGANIZAÇÃO
0202010040
0202010120
0202010163
0202010180
0202010201
0202010210
0202010325
0202010333
0202010350
0202010368
0202010414
0202010546
0202010554
0202010570
0202010619
0202010643
0202010295
0202010473
0202010600
0202010635
0202010694
0202020029
0202020037
0202020070
0202020096
0202020100
0202020126
0202020134
0202020142
0202020150
0202020380
0202020487
0202020541
0202020509

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
EXAMES BIOQUIMICOS
Determinação De Curva Glicêmica (2 Dosagens)
Dosagem De Acido Urico
Dosagem De Alfa-1-Glicoproteina Acida
Dosagem De Amilase
Dosagem De Bilirrubina Total E Frações
Dosagem De Cálcio
Dosagem De Creatinofosfoquinase (CPK)
Dosagem De Creatinofosfoquinase Fração MB
Dosagem De Desidrogenase Glutâmica
Dosagem De Desidrogenase Lática
Dosagem De Fosfatase Acida Total
Dosagem De Leucino-Aminopeptidase
Dosagem De Lípase
Dosagem De Muco-Proteinas
Dosagem De Proteínas Totais
Dosagem De Transaminase Glutamico-Oxalacetica (TGO)
Dosagem De Colesterol Total
Dosagem De Glicose
Dosagem De Potássio
Dosagem De Sódio
Dosagem De Uréia
EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA
Contagem De Plaquetas
Contagem De Reticulocitos
Determinacao De Tempo De Coagulação
Determinação De Tempo De Sangramento -Duke
Determinacao De Tempo De Sangramento De Ivy
Determinacao De Tempo De Trombina
Determinacao De Tempo De Tromboplastina Parcial
Ativada (TTP Ativada)
Determinacao De Tempo E Atividade Da Protrombina
(TAP)
Determinacao De Velocidade De Hemossedimentação
(VHS)
Hemograma Completo
Prova De Consumo De Protrombina
Teste Direto De Antiglobulina Humana (TAD)
Prova Do Laço

QUANT.
MÊS

QUANT.
ANO

141

1464

133

1596

0202030083
0202030202
0202030741
0202030768
0202030806
0202030814
0202030873
0202030911
0202030920
0202030989
0202031020
0202031063
0202031110
0202031179
0202050017
0202050092
0202050114
0202050017

0202060217
0202080013
0202080021
0202080048
0202120082
0202120090
0202120104
0204010144
0204030145
0204030170

EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS
Determinacao Quantitativa de Proteína C Reativa
Dosagem De Proteína C Reativa
Pesquisa De Anticorpos IGG Anticitomegalovirus
Pesquisa De Anticorpos IGG Antitoxoplasma
Pesquisa De Anticorpos IGG Contra o Vírus Da Hepatite A
(HAV -IGG)
Pesquisa De Anticorpos IGG Contra o Vírus da Rubéola
Pesquisa De Anticorpos IGM Antitoxoplasma
Pesquisa De Anticorpos IGM Contra o Vírus da Hepatite A
(HAV-IGG)
Pesquisa De Anticorpos IGM Contra o Vírus da Rubéola
Pesquisa De Antígeno e Do Vírus Da Hepatite B (HBEAG)
Pesquisa De HIV-1 Por Imunofluorescencia
Provas Imuno-Alergicas Bacterianas
Teste De VDRL P/ Detecção De Sífilis
VDRL P/ Detecção De Sífilis Em Gestante
EXAMES DE UROANÁLISE
Analise De Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento Da
Urina
Dosagem De Microalbumina Na Urina
Dosagem De Proteínas (Urina De 24 Horas)
Analise De Caracteres Físicos, Elementos E Sedimento Da
Urina
EXAMES HORMONAIS
Dosagem De Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG, Beta
HCG)
EXAMES MICROBIOLÓGICOS
Antibiograma
Antibiograma C/ Concentração Inibitória Mínima
Baciloscopia Direta P/ BAAR Tuberculose (Diagnóstica)
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS
Pesquisa De Fator Rh (Inclui D Fraco)
Teste Indireto De Antiglobulina Humana (Tia)
Titulação De Anticorpos Anti A E/Ou Anti B
EXAMES RADIOLÓGICOS DA CABEÇA E PESCOÇO
Radiografia De Seios Da Face (Fn + Mn + Lateral + Hirtz)
EXAMES RADIOLÓGICOS DO TÓRAX E MEDIASTINO
Radiografia De Tórax (PA + Lateral + Obliqua)
Radiografia De Tórax (PA)

88

1056

5

60

5

60

3

36

14

168

1

12

13

156

EXAMES RADIOLÓGICOS DO ABDÔMEN E PELVE
0204050138
Radiografia De Abdômen Simples (AP)
3
36
EXAMES RADIOLÓGICOS DA CINTURA PÉLVICA E DOS MEMBROS INFERIORES
0204060150
Radiografia de PE / Dedos do PE
2
24
0204060168
Radiografia de Perna
DIAGNÓSTICOS EM GINECOLOGIA
0211040061
Tococardiografia Ante-Parto
15
180
TESTE REALIZADO FORA DA ESTRUTURA DE LABORATÓRIO
0214010058
Teste Rápido Para Detecção De Infecção Pelo HIV
90
1.080

0214010074

Teste Rápido Para Sífilis
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA
Consulta Medica Em Atenção Especializada
CONSULTA MÉDICA GERAL
Atendimento De Urgência C/ Observação Ate 24 Horas em
Atenção Especializada (Exclusivo G/O)
Atendimento Ortopédico Com Imobilização Provisória
Atendimento De Urgência C/ Observação Ate 24 Horas em
Atenção Especializada (Exclusivo G/O)

0301010072
0301060029
0301060100
0301060029

300

3.000

15

180

ATENDIMENTOS EM ENFERMAGEM
Administração De Medicamentos na Atenção Especializada.
120
1.440
(Qtd Equivalente G/O)
MEDICINA TRANSFUSIONAL
0306020068
Transfusão De Concentrado De Hemácias
10
120
OUTROS ATENDIMENTOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR
0301040141
Inserção De Dispositivo Intra-Uterino (DIU)
3
36
Total Geral de Atendimentos Ambulatoriais
961
11.532
0301100012

2. INTERNAÇÕES MÉDIA COMPLEXIDADE
2.1 CLINICA CIRURGICA

FORMA DE
ORGANIZAÇÃO

0401020045
0401020070
0401020100
0406020566
0406020574
0407020039
0407020284
0407030026
0407040013
0407040030
0407040080
0407040099
0407040102
0407040129
0407040161

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT. QUANT.
MÊS
ANO

CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUTÂNEO E MUCOSA
Excisão E Enxerto De Pele (Hemangioma, Nervos Ou
3
Tumor)
Exerese De Cisto Dermoide
Extirpação E Supressão De Lesão De Pele E De Tecido
Celular Subcutâneo
CIRURGIA VASCULAR
Tratamento Cirúrgico De Varizes (Bilateral)
1
Tratamento Cirúrgico De Varizes (Unilateral)
ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO
Apendicectomia
12
Hemorroidectomia
Colecistectomia
Drenagem De Abscesso Pélvico
Drenagem De Hematoma / Abscesso Pré-Peritoneal
Hernioplastia Incisional
Hernioplastia Inguinal (Bilateral)
Hernioplastia Inguinal / Crural (Unilateral)
Hernioplastia Umbilical
Laparotomia Exploradora
CINTURA ESCAPULAR

36

12

144

0408010134
0408010150
0408020202
0408020210
0408020229
0408020245
0408020377
0408020407
0408020415
0408020431
0408020512
0408020539
0408020547

0408040190
0408050080
0408050195
0408050217
0408050225
0408050250
0408050292
0408050462
0408050497
0408050500
0408050527
0408050535
0408050578
0408060123

Redução Incruenta De Luxação Ou Fratura/ Luxação
Esápulo-Umeral
Tratamento Cirúrgico De Fratura Da Clavícula
MEMBROS SUPERIORES
Redução Incruenta De Fratura Diafisaria Dos Ossos Do
Antebraço
Redução Incruenta De Fratura Dos Metacarpianos
Redução Incruenta De Luxação / Fratura-Luxação Do
Cotovelo
Redução Incruenta De Luxação Ou Fratura / Luxação No
Punho
Tratamento Cirúrgico De Fratura / Lesão Fisaria Dos
Metacarpianos
Tratamento Cirúrgico De Fratura Da Extremidade / Metáfise
Distal Dos Ossos Do Antebraço
Tratamento Cirúrgico De Fratura De Extremidades /
Metáfise Proximal Dos Ossos Do Antebraço
Tratamento Cirúrgico De Fratura Diafisaria Única Do Rádio
/ Da Ulna
Tratamento Cirúrgico De Luxação / Fratura-Luxação CarpoMetacarpiana
Tratamento Cirúrgico De Luxação / Fratura-Luxação
Metacarpo-Falangiana
Tratamento Cirúrgico De Luxação Ou Fratura – Luxação Do
Cotovelo
CINTURA PÉLVICA
Redução Incruenta De Luxação Coxofemoral Traumática /
Pës-Artroplastia
MEMBROS INFERIORES
Fasciotomia De Membros Inferiores
Redução Incruenta Da Luxação / Fratura-Luxação
Metatarso-Falangiana / Interfalangiana Do Pé
Redução Incruenta De Fratura / Luxação / Fratura-Luxação
Do Tornozelo
Redução Incruenta De Fratura Diafisaria / Lesão Fisaria
Distal Da Tíbia C/ Ou S/ Fratura Da Fíbula
Redução Incruenta De Fratura Ou Lesão Fisaria Do Joelho
Redução Incruenta De Luxação Ou Fratura / Luxação TarsoMetatarsica
Tratamento Cirúrgico De Fratura / Lesão Fisaria Dos
Metatarsianos
Tratamento Cirúrgico De Fratura Bimaleolar / Trimaleolar /
Da Fratura-Luxação Do Tornozelo
Tratamento Cirúrgico De Fratura Da Diáfise Da Tíbia
Tratamento Cirúrgico De Fratura Da Patela Por Fixação
Interna
Tratamento Cirúrgico De Fratura Do Calcâneo
Tratamento Cirúrgico De Fratura Do Tornozelo Unimaleolar
GERAIS
Exploração Articular C/ Ou S/ Sinovectomia De Médias /

1

12

5

60

1

12

5

60

10

120

Grandes Articulações
Ostectomia De Ossos Da Mão E/Ou Do Pé
Ressecção De Cisto Sinovial
Resseção Simples De Tumor Ósseo / De Partes Moles
Retirada De Corpo Estranho Intra-Articular
Retirada De Corpo Estranho Intra-Osseo
Retirada De Fio Ou Pino Intra-Osseo
Retirada De Fixador Externo
Retirada De Placa E/Ou Parafusos
Revisão Cirúrgica De Coto De Amputação Dos Dedos
Tenoplastia Ou Enxerto De Tendão Único
Tenorrafia Única Em Túnel Osteo-Fibroso
Tratamento Cirúrgico De Artrite Infecciosa Das Pequenas
0408060565
Articulações
0408060700
Tratamento Cirúrgico De Sindactilia Simples (Dois Dedos)
BOLSA ESCROTAL, TESTÍCULOS E CORDÃO ESPERMÁTICO
0409040240
Vasectomia
1
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS
Debridamento De Fasceite Necrotizante
0415040027
4
Debridamento De Ulcera / De Tecidos Desvitalizados
0415040035
0408060166
0408060212
0408060310
0408060328
0408060336
0408060352
0408060360
0408060379
0408060425
0408060476
0408060484

TOTAL DE INTERNAÇÕES CIRURGICO

43

12

24
516

2.2 CLINICA MÉDICA
FORMA DE
QUANT.
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
ORGANIZAÇÃO
MÊS
CONSULTA/ATENDIMENTO ÁS URGÊNCIAS (EM GERAL)
Diagnostico E/Ou Atendimento De Urgência Em Clinica
Cirúrgica
2
Diagnostico E/Ou Atendimento De Urgência Em Clinica
0301060088
Medica
TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS
0303010010
Tratamento De Dengue Clássica
0303010037
Tratamento De Outras Doenças Bacterianas
3
0303010061
Tratamento De Doenças Infecciosas Intestinais
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SANGUE, ORGÃOS
Tratamento De Anemia Aplastica e Outras Anemias
0303020032
1
TRATAMENTO DE DOENÇAS ENDOCRINAS, METABÓLICAS
Tratamento De Desnutrição
0303030020
2
Tratamento De Diabetes Mellitus
0303030038
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO
Tratamento De Acidente Vascular Cerebral - AVC
0303040149
(Isquêmico Ou Hemorrágico Agudo)
2
Tratamento De Polirradiculoneurite Desmielinizante
0303040270
Aguda
TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

QUANT.
ANO

0301060070

24

36

12
24

24

0303060107
0303060204
0303060212
0303060263

Tratamento De Crise Hipertensiva
Tratamento De Insuficiência Arterial C/ Isquemia Critica
Tratamento De Insuficiência Cardíaca
Tratamento De Pé Diabético Complicado

5

60

TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO
Tratamento De Doenças Do Esôfago Estomago E
Duodeno
Tratamento De Enterites E Colites Não Infecciosas
0303070099
5
Tratamento De Outras Doenças Do Aparelho Digestivo
0303070102
Tratamento De Outras Doenças Do Intestino
0303070110
Tratamento De Transtornos Das Vias Biliares E Pâncreas
0303070129
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO OUVIDO/APÓFISE
Tratamento De Doenças Respiratórias Que Afetam
0303140089
Principalmente O Interstício
Tratamento De Outras Doenças Da Pleura
0303140119
5
Tratamento De Outras Doenças Do Aparelho
0303140135
Respiratório
Tratamento De Pneumonias Ou Influenza (Gripe)
0303140151
TRATAMENTO DAS DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO
Tratamento De Doenças Inflamatórias Dos Órgãos
0303150033
Pélvicos Femininos
3
Tratamento De Doenças Renais Tubulo-Intersticiais
0303150041
Tratamento De Outras Doenças Do Aparelho Urinário
0303150050
GERAIS EM ONCOLOGIA
Tratamento Clínico De Paciente Oncológico
0304100021
1
TRATAMENTO EM NEFROLOGIA EM GERAL
0305020013
Tratamento Da Pielonefrite
0305020021
Tratamento De Calculose Renal
4
0305020056
Tratamento De Insuficiência Renal Crônica
INTOXICAÇÕES E ENVENENAMENTOS
Tratamento De Efeitos Do Contato C/ Animais e Plantas
0308020022
1
Venenosos
TOTAL DE INTERNAÇÃO CLINICA
43
0303070064

60

60

36

12

48

12

516

2.3 CLINICA OBSTÉTRICA

FORMA DE
ORGANIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT./
MÊS

QUANT./
ANO

TRATAMENTO DURANTE A GESTAÇÃO, PARTO E PUERPÉRIO
0303100010
0303100044

Tratamento De Complicações Relacionadas
Predominantemente Ao Puerperio
Tratamento De Intercorrências Clinicas Na Gravidez

5

60

PARTO E NASCIMENTO
0310010039

Parto Normal

12

ÚTERO E ANEXOS
Curetagem Semiótica C/ Ou S/ Dilatação Do Colo Do
0409060046
Útero
Histerectomia C/ Anexectomia (Uni / Bilateral)
0409060119
11
Histerectomia Subtotal
0409060127
Histerectomia Total
0409060135
Laqueadura Tubaria
0409060186
PARTO
Parto Cesariano
0411010034
11
Parto Cesariano C/ Laqueadura Tubaria
0411010042
OUTRAS CIRURGIAS RELACIONADAS COM O ESTADO GESTACIONAL
Curetagem Pós-Abortamento / Puerperal
0411020013
4
Tratamento Cirúrgico De Gravidez Ectópica
0411020048
TOTAL DE INTERNAÇÕES OBSTETRICA
43

144

132

132

48
516

2.4 CLINICA PEDIATRICA

FORMA DE
QUANT./ QUANT./
ORGANIZAÇÃ
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
MÊS
ANO
O
CONSULTA/ATENDIMENTO ÁS URGÊNCIAS (EM GERAL)
Diagnostico E/Ou Atendimento De Urgência Em Clinica
0303100010
1
12
Pediátrica
TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS
Tratamento De Outras Doenças Bacterianas
0303010037
1
12
TRATAMENTO DE DOENÇAS ENDOCRINAS, METABÓLICAS
Tratamento De Desnutrição
0303030020
1
12
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO
Tratamento De Outras Doenças Do Aparelho Digestivo
0303070102
1
12
TRATAMENTO DAS DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO
Tratamento De Outras Doenças Do Aparelho Urinário
0303150050
1
12
TRATAMENTO DE ALGUMAS AFECÇÕES ORIGINADAS NO PERÍODO
Tratamento De Transtornos Relacionados C/ A Duração
0303160055
1
12
Da Gestação E C/ O Crescimento Fetal
TOTAL DE INTERNAÇÕES DE CLINICA PEDIATRICA
6
72

ANEXO I - B
INDICADORES DE MONITORAMENTO DAS METAS QUALITATIVAS
avaliação de desempenho referente às metas qualitativas terá como base os indicadores de
monitoramento, abaixo descritos:
INDICADORES

PARÂMETROS

MÉTODO DE
VERIFICAÇÃO

01

Manter CNES atualizado:
1. Capacidade Instalada de leitos;
2.Capacidade
instalada
de
equipamentos;
3. Instalações físicas;
4. Recursos humanos.

100% atualizado em
cada item.

Relatório do CNES do
mês vigente e visita
“in loco”

02

Tempo médio de realização do
procedimento hospitalar, a contar da
data de encaminhamento pela
Central de Regulação ao Hospital.

Até 30 dias

Relatório mensal da
Central de Regulação

03

Número mensal e recusas para
procedimentos
hospitalares
estabelecidos na contratualização.

Nenhuma recusa

Relatório Mensal da
Central de Regulação

04

Manter as Comissões em
funcionamento:
 Controle de infecção hospitalar,
 Revisão de Óbitos;
 Notificação de Doenças;
 Revisão de Prontuários.

Todas as Comissões
implantadas/funcion
amentos

06

Implantar e manter grupo de trabalho
em humanização (GTH) para
viabilizar as diretrizes da Política
Nacional
de
Humanização
–
humaniza SUS.

GTH implantado no
início das atividades

07

08

Relatório das
atividades
desenvolvidas e atas
das reuniões
bimestrais e as
intercorrências e/ou
imprevistos deverão
ser apresentados
mensal
Apresentar relatórios
das
atividades
realizadas
com
demonstrações das
ações realizadas na
competência

Realizar
ações
de
Educação
Permanente junto aos profissionais
no ambiente hospitalar visando a
qualificação da força de trabalho.

Mínimo de 60% de
participação dos
profissionais
trimestral.

Relatório
de
acompanhamento dos
treinamentos
realizados pela gestão
de
pessoas,
acompanhado de lista
de presença e tema do
treinamento.

Índice de Satisfação dos Usuários
dos Serviços

Realizada no mês de
competência com
no mínimo 40% dos
pacientes atendidos.

Relatório do Serviço
de Ouvidoria com o
resultado da aplicação
da
pesquisa
de
satisfação do usuário

PONTUAÇÃO
 Meta atingida em quatro itens
=10
 Meta atingida de dois a três
itens = 05
 Meta atingida abaixo de dois
itens= 0
 Até 30 dias = 15
 De 21 a 30 dias = 07
 De 31 a 40 dias = 03
 Acima de 40 dias = 0

 Nenhuma recusa = 15
 De uma a cinco recusas= 07
 Acima de cinco recusas= 0

 Todas
as
Comissões
em
funcionamento = 15
 De duas a três Comissões em
funcionamento= 10
 Abaixo de duas Comissões
em funcionamento= 0

 Em funcionamento = 10
 Em implantação= 05

 60% ou mais = 15
 Abaixo de 60% = 10
 Abaixo de 45% = 0

 Muito Bom e Bom = 10
 Regular = 5
 Ruim =0

09

Alimentação do SISREG

100%

Relatório SISREG X
Relatório do SIA/SIH
e
relatório
da
Supervisão
Administrativa
contendo número de
saídas registradas no
SISREG
na
competência

TOTAL GERAL





Meta de 90 a 100% = 10
Meta de 80 a 89% = 5
Meta abaixo de 80% = 0

100 PONTOS

Observações:
I.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve entregar relatório mensal a SMS com
taxa de Infecção Hospitalar.

II.

A Comissão de Óbitos deve entregar relatório mensal a SMS com taxa de Óbito.

III.

O instrumento de realização da pesquisa de satisfação do usuário deve ser consensuado
entre hospital e Secretaria Municipal de Saúde o qual será construído após assinatura do
Contrato. Até que o mesmo seja elaborado esta meta deverá ser considerada cumprida.

IV.

A implantação dos protocolos de segurança deverá ocorrer conforme a Portaria MS/GM
529/2013 com ações de Identificação e Segurança do paciente; Protocolos e fluxos de
Prevenção de Infecção; Comunicação; Prevenção de Queda e Lesão por pressão; Uso
Seguro de Medicamentos.

V.

Em relação ao indicador percentual de recusas mensais para procedimentos hospitalares
estabelecidos na pactuação, serão considerados motivos justificáveis para pendência a falta
de contato com o paciente, pacientes inaptos para o mesmo. Tais justificativas deverão ser
devidamente comprovadas junto a Central de Regulação. Portanto, todos os procedimentos
regulados exceto os que não se enquadrarem na situação citadas serão considerados
recusas, inclusive os não realizados em 30 (trinta) dias.

VI.

Parâmetro para cálculo da taxa de tempo da média de permanência hospitalar, conforme
Portaria nº1.631/GM/MS/2015. Em havendo glosa financeira, as AIH’s deverão compor o
cálculo do item, deverá ser considerado as internações crônicos juntamente com os leitos
clínicos para efeito de cálculo da avaliação da meta.

Faixa de Desempenho das Metas Qualitativas (40%)
Para efeito de pagamento pelo cumprimento das metas qualitativas, serão considerados 40%
dos recursos que compõe o orçamento fixado da Média Complexidade ambulatorial e hospitalar.
O resultado da somatória da pontuação das metas qualitativas alcançadas indicará o valor
percentual a ser enquadrado nas faixas de desempenho para efeito de pagamento da parcela.

Recurso financeiro por pontuação obtida nas metas qualitativas.
PONTUAÇÃO

FAIXA DE DESEMPENHO

VALOR DO RECURSO

91 – 100

100%

R$ 212.211,22

81 – 90

90%

R$ 190.990,09

71 – 80

80%

R$ 152.792,07

61 – 70

70%

R$ 106.954,45

51 – 60

60%

R$ 64.172,67

50

Até 50%

PAGAMENTO POR PRODUÇÃO

ANEXO I - C
INDICADORES DE MONITORAMENTO DAS METAS QUANTITATIVAS

Indicadores

Parâmetros

Método De Verificação

01

Taxa de Recusas de
Cirurgias
(recusas
mediante
justificativas
plausíveis)1;
Falta
de
contato com o paciente;
pacientes inaptos; OPMs
não cobertas desde que
seja validado pelo médico
supervisor da SMS;

Nenhuma recusa
(NÃO JUSTIFICADA)

Numerador: Número de
cirurgias recusadas.
Denominador: Numero de
cirurgias
eletivas
autorizadas
(Conforme
Contrato) SUS.
X100

02

Apresentar
CENSO
DIÁRIO
DE
LEITOS
ENFERMARIA 1 X ao dia
até as 13:00 horas

100% dos leitos
Contratualizados
SUS estabelecidos
em D.D

Relatório de inconsistência
realizado pela supervisão
administrativa (in loco) de
segunda à sexta-feira

03

Taxa de ocupação de leitos
hospitalares por clinica:
1. Cirúrgico
2. Clinico
3. Pediátrico
4. Obstetrícia

04

Percentual de Redução de
Parto Cesáreos no mês

Mínimo por clinica:
1- Cirúrgico: 80%
2- Clínico: 80%
3-Pediátrico:80%
4-Obstétrico: 80%
Percentual de
Redução de Parto
Cesáreos bimestral,
em até 10% até
atingir o máximo de
35% de partos
cesáreos

Mínimo de 80% por
especialidade

05

Percentual de Internações
Hospitalares (Média
Complexidade) por
especialidades estabelecidas
no D.D
1 – CIRÚRGICO = 43/mês
2 – CLINICO = 43/mês
4 – OBSTETRICO = 43/mês
3 – PEDIÁTRICOS = 6/mês

Relatório
de
produção
Aprovada
do
mês
de
Competência/ SIH

Numerador:
Número
de
partos cesáreos.
Denominador:
Números
partos no mês.
X100
Relatório
de
Produção
APROVADA no mês de
competência/SIHD/SMS
Numerador:
Número
de
internações hospitalares nas
especialidades,
aprovadas
pelo SIHD na competência.
Denominador: Numero total
de internações pactuadas por
especialidade.
X100
Relatório
de
produção
APROVADA no mês de
competência/SIHD/SMS

Pontuação
Nenhuma recusa=15
1 a 4=10
De 5 a 8= 05
>De 8=0

Nenhuma inconsistência = 20
De 1 à 3 inconsistência = 10
De 4 à 6 inconsistência = 5
>6 inconsistência = 0

 Meta atingida nas quatro
clínicas= 15
 Meta atingida em três
clínicas = 10
 Meta atingida abaixo de
duas clínicas = 0

Meta atingida = 10
Meta não atingida = 0

 Meta atingida nas quatro
especialidades = 20
 Meta atingida em três
especialidades = 10
 Meta atingida em duas
especialidades = 5

06

Percentual de alcance por
forma organizacional –
Procedimentos ambulatoriais

100% dos
procedimentos
contratualizados por
forma organizacional

Relatório de Produção
APROVADA no mês de
competência/SIA/SMS

Meta atingida de 15 à 19 =
20 pontos
Meta atingida de 11 à 14 =
15 pontos
Meta atingida de 9 à 13 = 7
pontos
Meta atingida de 1 à 8 = 0

Total

100 PONTOS

Observações:

Em casos excepcionais onde tenha ocorrido grande quantidade de rejeição de procedimentos
a apreciação pode ser feita pela quantidade apresentada no Sistema de Informações Ambulatoriais e
Hospitalares do SUS – SIA e/ou SIH, desde que seja consenso da Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato Administrativo, conste na ata da reunião mensal e que estes procedimentos
sejam desconsiderados na reapresentação (somente no primeiro trimestre);

Nos indicadores de monitoramento referentes à disponibilização de agenda de procedimentos
Ambulatoriais e Hospitalares, cujo encaminhamento do usuário seja responsabilidade da Central de
Regulação e este se abstenha do atendimento ou não haja demanda para o procedimento em
questão, essa meta deverá ser considerada cumprida.

Haverá a apresentação INTEGRAL de toda a produção executada pelo hospital, tanto da
produção ambulatorial quanto da hospitalar nos Sistemas de Informações Ambulatorial (SIA) e
hospitalar (SIH) do SUS. Estes constituir-se-ão em parâmetros de avaliação para o Documento
Descritivo.

O Hospital se obriga a apresentar para Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato Administrativo, relatório mensal com motivo detalhado das inconsistências encontradas na
consecução dos encaminhamentos efetivados pela Central de Regulação, para que em conjunto
ambos busquem solucionar os problemas encontrados.

Ressalta-se que apenas o desempenho nas metas QUALITATIVAS é passível de interposição
de recursos pelo Hospital. O mesmo deve ser avaliado Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato Administrativo que irá deferir ou não as justificativas apresentadas.

Faixa de Desempenho das Metas Quantitativas (60%)
Para efeito de pagamento pelo cumprimento das metas quantitativas, será considerado 60%
dos recursos que compõe o orçamento pré-fixado da Média Complexidade ambulatorial e hospitalar.

O resultado da somatória da pontuação das metas quantitativas alcançadas indicará o valor percentu

Recurso financeiro por pontuação obtida nas metas quantitativas.

PONTUAÇÃO

FAIXA DE
DESEMPENHO

VALOR DO RECURSO

91 – 100

100%

R$318.316,83

81 – 90

90%

R$ 286.485,14

71 – 80

80%

R$ 229.188,11

61 – 70

70%

R$ 160.431,68

51 – 60

60%

R$ 96.259,00

50

Até 50%

PAGAMENTO POR PRODUÇÃO

ANEXO I – D
PÓS- FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de Alta Complexidade que será pago de
acordo com a produção apresentada/regulados, realizados pelo hospital, supervisionados,
processados e aprovados no Sistema de Informação Ambulatoriais – SIA/SUS.

FORMA DE
ORGANIZAÇÃO

QUANT.
MÊS
TOMOGRAFIA DA CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA
02.06.01.001-0
CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA
02.06.01.002-8
LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA
02.06.01.003-6
TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE /
02.06.01.004-4 SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES
02.06.01.005-2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA
02.06.01.006-0
TURCICA
02.06.01.007-9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
02.06.01.008-7 TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA
TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET02.06.01.009-5
CT)
TOMOGRAFIA DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE
02.06.02.001-5
ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE
02.06.02.002-3 SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO,
ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ)
02.06.02.003-1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
TOMOGRAFIA DE HEMITORAX, PULMÃO OU DO
02.06.02.004-0
MEDIASTINO
TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN
02.06.03.001-0
SUPERIOR
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE
02.06.03.002-9 ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE
02.06.03.003-7
PELVE/BACIA/ ABDOMEN INFERIOR
TOTAL
80
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT
. ANO

960

ANEXO II
PLANILHA DE PROCEDIMENTOS
CONSOLIDADO AMBULATORIAL DE MÉDIA

CONSOLIDADO AMBULATORIAL

FÍSICO

FINANCEIRO

MÊS

MÊS

FINANCEIRO
FÍSICO ANO

ANO

MÉDIA COMPLEXIDADE

961

R$ 6.645,21

11.532

R$ 79.850,52

TOTAL

961

R$ 6.645,21

11.532

R$ 79.850,52

FORMA
ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

VALOR FÍSIC
SIGTAP

O
MÊS

2020
1
2020
1
2020
1
2020
1

FINANCEIR
O MÊS

FÍSIC
O
ANO

FINANCEI
RO ANO

Exames bioquímicos

0202010040 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2
DOSAGENS)

R$3,63

1

R$3,63

12

R$43,56

Exames bioquímicos

0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO

R$1,85

6

R$11,10

72

R$133,20

Exames bioquímicos

0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA

R$ 3,68

3

R$ 11,04

36

R$132,48

Exames bioquímicos

0202010180 DOSAGEM DE AMILASE

R$ 2,25

5

R$11,25

60

R$135,00

2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1
2020
1

Exames bioquimicos

0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES

R$ 2,01

5

R$10,05

60

R$ 120,60

Exames bioquimicos

02.02.01.021-0 - DOSAGEM DE CALCIO

R$1,85

2

R$37,00

24

R$ 44,40

Exames bioquimicos

R$3,68

1

R$3,68

12

R$ 44,16

Exames bioquimicos

0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO
MB

R$ 4,12

1

R$4,12

12

R$ 49,44

Exames bioquimicos

0202010350 DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA

R$3,51

1

R$ 3,51

12

R$ 42,12

Exames bioquimicos

0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA

R$ 3,68

1

R$ 3,68

12

R$44,16

Exames bioquimicos

R$ 2,01

2

R$ 4,02

24

R$48,24

R$2,01

1

R$ 2,01

12

R$24,12

Exames bioquimicos

0202010414 DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL
0202010449 DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE
ACIDA
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE
(GAMA GT)

R$ 3,51

2

R$7,02

24

R$ 84,24

Exames bioquimicos

0202010546 DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE

R$ 3,51

1

R$ 3,51

12

R$ 42,12

Exames bioquimicos

0202010554 DOSAGEM DE LIPASE

R$ 2,25

1

R$ 2,25

12

R$ 27,00

Exames bioquimicos

0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS

R$ 2,01

1

R$2,01

12

R$ 24,12

Exames bioquímicos

R$1,40

1

R$ 1,40

12

R$ 16,80

Exames bioquímicos

0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICOOXALACETICA (TGO)

R$2,01

20

R$ 40,20

12

R$482,40

Exames bioquímicos

02.02.01.029-5 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL

R$1,85

10

R$ 18,50

120

R$ 222,00

Exames bioquimicos

2020
1 Exames bioquímicos
2020
1 Exames bioquímicos
2020
Exames bioquímicos
1
2020
1 Exames bioquímicos
2020
1 Exames bioquímicos
2020
1 Exames bioquímicos
Forma Organização
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
2020 Exames
2 hematológicos e

02.02.01.031-7 - DOSAGEM DE CREATININA

R$1,85

20

R$ 37,00

240

R$ 444,00

02.02.01.047-3 - DOSAGEM DE GLICOSE

R$1,85

20

R$ 37,00

240

R$ 444,00

02.02.01.060-0 - DOSAGEM DE POTASSIO

R$1,85

3

R$ 5,55

36

R$66,60

02.02.01.063-5 - DOSAGEM DE SODIO

R$1,85

3

R$ 5,55

36

R$66,60

02.02.01.067-8 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS

R$ 3,51

10

R$ 35,10

120

R$ 421,20

02.02.01.069-4 - DOSAGEM DE UREIA
Exames bioquímicos

R$ 1,85

20
141

R$ 37,00
R$ 337,18

240
1.464

0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS

R$2,73

20

R$54,60

240

R$655,20

0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS

R$2,73

1

R$2,73

122

R$ 32,76

0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO

R$2,73

25

R$68,25

300

R$819,00

0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE

R$2,73

25

R$68,25

300

R$819,00

0202020100 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE
IVY

R$9,00

15

R$ 135,00

180

R$ 1.620,00

0202020126 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA

R$2,85

2

R$5,70

24

R$ 68,40

R$ 444,00
R$ 3.646,56

hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia
Exames
2020 hematológicos e
2 hemostasia

0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA
PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)

R$ 5,77

2

R$11,54

24

R$ 138,48

0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA
PROTROMBINA (TAP)

R$2,73

27

R$73,71

324

R$ 884,52

0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE
HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)

R$2,73

12

R$32,76

144

R$393,12

02.02.02.038-0 - HEMOGRAMA COMPLETO

R$ 4,11

90

R$ 369,90

1.080

R$ 4.438,80

0202020487 PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA

R$ 4,11

1

R$ 4,11

12

R$49,32

0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)

R$ 2,73

2

R$ 5,46

24

R$ 65,52

02.02.02.050-9 - PROVA DO LACO

R$ 2,73

1

R$ 2,73

12

R$32,76

Forma Organização
2020
3
2020
3

Exames hematológicos e hemostasia
Exames sorológicos e 0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C
imunológicos
REATIVA
Exames sorológicos e
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA
imunológicos

133

R$834,74

1.596

R$10.016,88

R$ 9,25

10

R$92,50

120

R$ 1.110,00

R$ 2,83

15

R$ 42,45

180

R$509,40

2020
3
2020
3
2020
3
2020
3
2020
3
2020
3
2020
3
2020
3
2020
3
2020
3
2020
3
2020
3

Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos
Exames sorológicos e
imunológicos

0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG
ANTICITOMEGALOVIRUS

R$11,00

1

R$ 11,00

12

R$132,00

0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA
R$16,97
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA R$
HEPATITE A (HAV-IGG)
18,55
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA R$
RUBEOLA
17,16

1

R$16,97

12

R$203,64

1

R$ 18,55

12

R$222,60

1

R$ 17,16

12

R$ 205,92

0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA
R$18,55
0202030911 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS
R$18,55
DA HEPATITE A (HAV-IGG)
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS
R$
DA RUBEOLA
17,16
0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B R$
(HBEAG)
18,55

1

R$ 18,55

12

R$ 222,60

1

R$ 18,55

12

R$ 222,60

1

R$17,16

12

R$205,92

40

R$ 742,00

480

R$ 8.904,00

0202031020 PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA

R$10,00

40

R$400,00

480

R$4.800,00

0202031063 PROVAS IMUNO-ALERGICAS BACTERIANAS

R$ 1,77

1

R$ 1,77

12

R$ 21,24

0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS

R$2,83

5

R$14,15

60

R$169,80

0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE

R$2,83

10

R$28,30

120

R$ 339,60

88

R$ 1.439,11

1056

R$17.269,32

R$ 3,70

3

R$11,10

36

R$133,20

R$ 8,12

1

R$8,12

12

R$97,44

Forma Organização

Exames sorológicos e imunológicos
2020
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E
5 Exames de uroanálise SEDIMENTO DA URINA
2020
5 Exames de uroanálise 0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA

2020
5 Exames de uroanálise
Forma Organização
2020
6 Exames hormonais
Forma Organização
2020 Exames
8 microbiológicos
2020 Exames
8 microbiológicos
2020 Exames
8 microbiológicos
Forma Organização
2021 Exames
2 imunohematológicos
2021 Exames
2 imunohematológicos
2021 Exames
2 imunohematológicos
Forma Organização
2040 Exames radiológicos
1 da cabeça e pescoço
Forma Organização
2040 Exames radiológicos
3 do tórax e mediastino
2040 Exames radiológicos
3 do tórax e mediastino
Forma Organização
2040 Exames radiológicos
5 do abdômen e pelve

0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)
Exames de uroanálise
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA
HUMANA (HCG, BETA HCG)
Exames hormonais

R$ 2,04

1
5

R$2,04
R$21,26

12
60

R$24,48
R$ 255,12

R$7,85

5
5

R$ 39,25
R$39,25

60
60

R$ 471,00
R$ 471,00

0202080013 ANTIBIOGRAMA
0202080021 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA
MINIMA
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE
(DIAGNÓSTICA)
Exames microbiológicos

R$4,98

1

R$ 4,98

12

R$59,76

R$13,33

1

R$13,33

12

R$159,96

R$ 4,20

1
3

R$ 4,20
R$ 22,51

12
36

R$ 50,40
R$270,12

0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA
(TIA)

R$ 1,37

10

R$13,70

120

R$164,40

R$ 2,73

3

R$8,19

36

R$ 98,28

0202120104 TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B
Exames imunohematológicos
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN +
LATERAL + HIRTZ)
Exames radiológicos da cabeça e pescoço
0204030145 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL +
OBLIQUA)

R$5,79

1
14

R$5,79
R$ 27,68

12
168

R$ 69,48
R$ 332,16

1
1

R$ 7,32
R$ 7,32

12
12

R$ 87,84
R$87,84

R$12,02

3

R$348,58

36

R$ 4.182,96

0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)
Exames radiológicos do tórax e mediastino

R$ 6,88

10
13

R$ 68,80
R$417,38

120
156

R$825,60
R$5.008,56

0204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)

R$7,17

3

R$ 21,51

36

R$ 258,12

R$
7,32

Forma Organização
Exames radiológicos
da cintura pélvica e
2040 dos membros
6 inferiores
Exames radiológicos
da cintura pélvica e
2040 dos membros
6 inferiores
Forma Organização
2110 Diagnósticos em
4 Ginecologia
Forma Organização
Teste realizado fora
2140 da estrutura de
1 laboratório
Teste realizado fora
2140 da estrutura de
1 laboratório
Forma Organização
3010 Consulta médica
1 especializada
Forma Organização
3010 Consulta Médica
6 Geral
3010 Consulta Médica
6 Geral
Forma Organização

Exames radiológicos do abdômen e pelve

3

R$ 21,51

36

R$ 258,12

0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE

R$6,78

1

R$ 6,78

12

R$ 81,36

0204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA
Exames radiológicos da cintura pélvica e dos membros inferiores

R$8,94

1
2

R$8,94
R$15,72

12
24

R$ 107,28
R$ 188,64

0211040061 TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO
Diagnósticos em Ginecologia

R$1,69

15
15

R$25,35
R$25,35

180
180

R$ 304,20
R$ 304,20

R$1,00

45

R$ 45,00

540

R$ 540,00

0214010074 TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS
Teste realizado fora da estrutura de laboratório

R$ 1,00

45
90

R$45,00
R$90,00

540
1.080

R$540,00
R$ 1.080,00

0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

R$10,00

300

R$ 3.000,00

3.000

R$36.000,00

300

R$ 3.000,00

3.000

R$36.000,00

10

R$124,70

120

R$1.496,40

1
15

R$13,00
R$ 189,70

12
180

R$156,00
R$ 2.276,40

0214010058 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO
HIV

Consulta Médica Especializada
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE
24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCLUSIVO G/O)
0301060100 ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO
PROVISÓRIA
Consulta Médica Geral

R$12,47
R$
13,00

3011 Atendimentos em
0 Enfermagem
Forma Organização
3060 Medicina
2 transfusional
Forma Organização
Outros atendimentos
realizados por
0301 profissionais de
0 níveis superior
Forma Organização

0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO
ESPECIALIZADA. (QTD EQUIVALENTE G/O)
Atendimentos em Enfermagem
0306020068 TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS
Medicina transfusional

R$ 0,63

120
120

R$ 75,60
R$75,60

1.440
1.440

R$907,20
R$907,20

R$ 8,09

10
10

R$ 80,90
R$ 80,90

12
12

R$ 970,80
R$ 970,80

3

R$ 00,00

36

R$ 00,00

3

R$00,00

36

0301040141 INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)
OUTROS ATENDIMENTOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DE
NÍVEIS SUPERIOR
TOTAL ATUAL

961

R$ 6.645,21

R$ 00,00
R$
11.532 79.850,52

CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA
VALOR
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos

MEDIO
SIGTAP

FÍSICO
MÊS

FINANCEIRO

FISICO ANO

MÊS

FINANCEIRO
ANO

MEDICO ANESTESIOLOGISTA

R$10,00

45

R$450,00

540

R$5.400,00

MEDICO CIRURGIAO GERAL

R$10,00

80

R$800,00

960

R$9.600,00

MEDICO CLINICO

R$10,00

5

R$50,00

60

R$600,00

MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

R$10,00

150

R$1.500,00

1800

R$18.000,00

MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

R$10,00

15

R$150,00

180

R$1.800,00

MEDICO PEDIATRA

R$10,00

5

R$50,00

60

R$600,00

TOTAL GERAL

R$60,00

300

R$3.000,00

3.600

R$36.000,00

CONSOLIDADO HOSPITALAR
FINANCEIRO
LEITO ESPECIALIDADE

FÍSICO MÊS

MÊS

FINANCEIRO
FÍSICO ANO

ANO

CLÍNICA CIRÚRGICA

43

R$21.579,28

516

R$ 258.951,36

CLÍNICA MÉDICA

43

R$13.524,79

516

R$ 162.297,48

CLINICA OBSTÉTRICA

43

R$ 25.443,55

516

R$ 305.322,60

CLÍNICA PEDIÁTRICA

06

R$ 3.326.22

72

R$ 39.914,64

TOTAL ATUAL

136

R$ 63.873,84

1620

R$ 766.486,08

CLINICA CIRURGICA MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
FORMA ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

VALOR MEDIO
PRODUÇÃO
APROVADA

FÍSICO FINANCEIRO
MÊS
MÊS

FÍSICO
ANO

FINANCEIRO
ANO

Cirurgias de pele, tecido
40102 subcutâneo e mucosa
Cirurgias de pele, tecido
40102 subcutâneo e mucosa
Cirurgias de pele, tecido
40102 subcutâneo e mucosa
Forma Organização
40602 Cirurgia Vascular
40602 Cirurgia Vascular
Forma Organização
Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Esôfago, estômago e
40701 duodeno

0401020045 EXCISAO E ENXERTO DE PELE
(HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR)

R$425,61

0401020070 EXERESE DE CISTO DERMOIDE
0401020100 EXTIRPACAO E SUPRESSAO DE
LESAO DE PELE E DE TECIDO CELULAR
SUBCUTANEO
Cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa
0406020566 TRATAMENTO CIRURGICO DE
VARIZES (BILATERAL)
0406020574 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
VARIZES (UNILATERAL)
Cirurgia vascular

R$ 211,19

0407020039 APENDICECTOMIA

R$576,49

0407020284 HEMORROIDECTOMIA

R$ 457,94

0407030026 COLECISTECTOMIA
0407040013 DRENAGEM DE ABSCESSO
PELVICO
0407040030 DRENAGEM DE HEMATOMA /
ABSCESSO PRE-PERITONEAL

R$ 835,75

0407040080 HERNIOPLASTIA INCISIONAL
0407040099 HERNIOPLASTIA INGUINAL
(BILATERAL)
0407040102 HERNIOPLASTIA INGUINAL /
CRURAL (UNILATERAL)

R$744,32

R$ 197,59
3

R$ 834,39

36

R$10.012,68

1

R$635,74

12

R$7.628,88

R$ 715,30
R$556,17

R$ 1.041,13
R$ 660,23

R$490,82
R$ 604,95

Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Esôfago, estômago e
40701 duodeno
Forma Organização

40801 Cintura escapular
40801 Cintura escapular
Forma Organização

40802 Membros superiores
40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

0407040129 HERNIOPLASTIA UMBILICAL

R$ 590,63

0407040161 LAPAROTOMIA EXPLORADORA R$767,79
Esôfago, estômago e duodeno
R$677,00
0408010134 REDUÇÃO INCRUENTA DE
LUXAÇÃO OU FRATURA/ LUXAÇÃO
ESÁPULO-UMERAL
R$282,79
0408010150 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
R$ 586,63
FRATURA DA CLAVÍCULA
Cintura escapular
R$ 434,71
0408020202 REDUÇÃO INCRUENTA DE
FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS DO
R$311,96
ANTEBRAÃO
0408020210 REDUÇÃO INCRUENTA DE
R$ 291,11
FRATURA DOS METACARPIANOS
0408020229 REDUÇÃO INCRUENTA DE
LUXAÃÃO / FRATURA-LUXAÃÃO DO
R$ 451,00
COTOVELO
0408020245 REDUÇÃO INCRUENTA DE
LUXAÃÃO OU FRATURA / LUXACAO NO
R$ 172,04
PUNHO
0408020377 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA / LESÃO FISARIA DOS
METACARPIANOS
R$ 283,93
0408020407 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE
R$284,02
DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÃO

12

R$8.124,06

144

R$ 97.488,72

1

R$434,71

12

R$ 5.216,52

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores
Forma Organização

40804 Cintura pélvica
Forma Organização
40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores

0408020415 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DE EXTREMIDADES / METÁFISE
PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÃO
0408020431 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DIAFISARIA ÚNICA DO RÁDIO /
DA ULNA
0408020512 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
LUXAÃÃO / FRATURA-LUXAÇÃO CARPOMETACARPIANA
0408020539 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÃÃO
METACARPO-FALANGIANA
0408020547 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
LUXAÃÃO OU FRATURA-LUXAÃÃO DO
COTOVELO
Membros superiores
0408040190 REDUÇÃO INCRUENTA DE
LUXAÇÃO COXOFEMORAL TRAUMÁTICA /
PËS-ARTROPLASTIA
Cintura pélvica
0408050080 FASCIOTOMIA DE MEMBROS
INFERIORES
0408050195 REDUCAO INCRUENTA DA
LUXACAO / FRATURA-LUXACAO
METATARSO-FALANGIANA /
INTERFALANGIANA DO PE
0408050217 REDUCAO INCRUENTA DE
FRATURA / LUXACAO / FRATURALUXACAO DO TORNOZELO

R$ 530,77

R$421,69

R$ 242,94

R$322,12

R$337,42
R$ 331,73

5

R$ 1.658,65

60

R$19.903,38

1

R$306,51

12

R$ 3.678,12

R$ 306,51

R$378,14

R$271,24

R$ 297,84

40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores
Forma Organização

40806 Gerais
40806 Gerais

0408050225 REDUCAO INCRUENTA DE
FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA
DISTAL DA TIBIA C/ OU S/ FRATURA DA
FIBULA
0408050250 REDUCAO INCRUENTA DE
FRATURA OU LESAO FISARIA DO JOELHO
0408050292 REDUCAO INCRUENTA DE
LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO
TARSO-METATARSICA
0408050462 TRATAMENTO CIRURGICO DE
FRATURA / LESAO FISARIA DOS
METATARSIANOS
0408050497 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA BIMALEOLAR / TRIMALEOLAR /
DA FRATURA-LUXAÃÃO DO TORNOZELO
0408050500 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA
0408050527 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DA PATELA POR FIXAÃÃO
INTERNA
0408050535 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DO CALCÂNEO
0408050578 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR
Membros inferiores
0408060123 EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/
OU S/ SINOVECTOMIA DE MÉDIAS /
GRANDES ARTICULAÇÕES
0408060166 OSTECTOMIA DE OSSOS DA
MÃO E/OU DO PÉ

R$362,25
R$ 366,50

R$235,84

R$ 295,93

R$639,96
R$ 1.624,27

R$ 537,67
R$341,22
R$ 634,66
R$ 498,79

R$ 473,86
R$329,41

5

R$ 2.493,95

60

R$ 29.927,40

40806 Gerais
Forma Organização

0408060212 RESSECÇÃO DE CISTO
SINOVIAL
0408060310 RESSEÇÃO SIMPLES DE TUMOR
ËSSEO / DE PARTES MOLES
0408060328 RETIRADA DE CORPO
ESTRANHO INTRA-ARTICULAR
0408060336 RETIRADA DE CORPO
ESTRANHO INTRA-ËSSEO
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO
INTRA-OSSEO
0408060360 RETIRADA DE FIXADOR
EXTERNO
0408060379 RETIRADA DE PLACA E/OU
PARAFUSOS
0408060425 REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO
DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS
0408060476 TENOPLASTIA OU ENXERTO DE
TENDÃO UNICO
0408060484 TENORRAFIA ÚNICA EM TÚNEL
OSTEO-FIBROSO
0408060565 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
ARTRITE INFECCIOSA DAS PEQUENAS
ARTICULAÃÕES
0408060700 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS)
Gerais

Bolsa escrotal, testículos e
40904 cordão espermático
Forma Organização

0409040240 VASECTOMIA
Bolsa escrotal, testículos e cordão espermático

40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais

40806 Gerais

R$ 261,49
R$ 446,87
R$ 203,87
R$ 269,93
R$251,91
R$243,40
R$ 362,76
R$366,92
R$753,00
R$546,80

R$ 427,34
R$ 379,82
R$ 379,81

10

R$ 3.798,10

120

R$ 45.577,20

1

R$ 393,69

12

R$ 4.724,28

R$393,69
R$ 393,69

Procedimentos cirúrgicos
41504 gerais
Procedimentos cirúrgicos
41504 gerais
Forma Organização

0415040027 DEBRIDAMENTO DE FASCEITE
NECROTIZANTE
0415040035 DEBRIDAMENTO DE ULCERA /
DE TECIDOS DESVITALIZADOS
Procedimentos cirúrgicos gerais

R$691,77
R$ 757,97
R$ 724,87

TOTAL GERAL

4

R$2.899,48

24

R$ 34.793,76

43

R$21.579,28

516

R$258.951,36

CLINICA MÉDICA MÉDIA COMPLEXIDADE
FORMA
ORGANIZAÇÃO
Consulta/Atendim
3010 ento ás urgências
6 (em geral)
Consulta/Atendim
3010 ento ás urgências
6 (em geral)
Forma Organização

VALOR MEDIO
PROCEDIMENTO

PRODUÇÃO
APROVADA

0301060070 DIAGNOSTICO E/OU
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM
CLINICA CIRURGICA
0301060088 DIAGNOSTICO E/OU
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM
CLINICA MEDICA
Consulta/Atendimento ás urgências (em
geral)

FÍSICO

FINANCEIRO

FÍSICO

FINANCEIRO

MÊS

MÊS

ANO

ANO

R$141,58

1

R$141,58

12

R$ 1.698,96

R$73,07

1

R$73,07

12

R$ 876,84

2

R$ 87,65

24

R$1.051,18

3030
1

3030
1

3030
1

Tratamento de
doenças
infecciosas e
parasitárias
Tratamento de
doenças
infecciosas e
parasitárias
Tratamento de
doenças
infecciosas e
parasitárias

Forma Organização

0303010010 TRATAMENTO DE DENGUE
CLÁSSICA

R$303,76

1

R$303,76

0303010037 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENÇAS BACTERIANAS

R$1.059,07

1

R$1.059,07

R$340,90

1

R$340,90

3

R$ 1.703,73

1
1

R$425,41
R$ 425,41

0303010061 TRATAMENTO DE
DOENÇAS INFECCIOSAS INTESTINAIS
Tratamento de doenças infecciosas e
parasitárias

Tratamento de
doenças do sangue,
órgãos
hematopoéticos e
3030 alguns transtornos 0303020032 TRATAMENTO DE ANEMIA
APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS
2 imunitários
Forma Organização
Tratamento de doenças do sangue, orgãos

3030
3
3030
3

Tratamento de
doenças
endocrinas,
metabólicas e
nutricionais
Tratamento de
doenças
endocrinas,

R$ 425,41

12

R$ 3.645,12

12

R$12.708,79

12

R$4.090,80

36

R$20.444,76

12

R$5.104,92

12

R$ 5.104,92

0303030020 TRATAMENTO DE
DESNUTRICAO

R$578,51

1

R$ 578,51

12

R$ 6.942,16

0303030038 TRATAMENTO DE
DIABETES MELLITUS

R$592,00

1

R$ 592,00

12

R$7.104,00

metabólicas e
nutricionais
Tratamento de doenças endocrinas,
Forma Organização
Tratamento de
doenças do sistema
3030 nervoso central e
4 periférico
Tratamento de
doenças do sistema
3030 nervoso central e
4 periférico
Forma Organização
Tratamento de
3030 doenças
6 cardiovasculares
Tratamento de
3030 doenças
6 cardiovasculares
Tratamento de
3030 doenças
6 cardiovasculares
Tratamento de
3030 doenças
6 cardiovasculares
Forma Organização

2

R$ 1.170,51

24

R$14.046,12

R$475,21

1

R$ 475,21

12

R$5.702,52

R$261,20

1

R$261,20

12

R$ 3.134,40

2

R$ 736,41

24

R$ 8.836,92

R$197,67

2

R$395,34

24

R$4.744,08

R$ 1.041,68

1

R$1.041,68

12

R$12.500,16

0303060212 TRATAMENTO DE
INSUFICIENCIA CARDIACA

R$723,46

1

R$723,46

12

R$ 8.681,52

0303060263 TRATAMENTO DE PE
DIABETICO COMPLICADO

R$580,88

1

R$580,88

12

R$6.970,56

5

R$ 2.741,36

60

R$32.896,32

metabólicas
0303040149 TRATAMENTO DE
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO
AGUDO)
0303040270 TRATAMENTO DE
POLIRRADICULONEURITE
DESMIELINIZANTE AGUDA
Tratamento de doenças do sistema nervoso
0303060107 TRATAMENTO DE CRISE
HIPERTENSIVA
0303060204 TRATAMENTO DE
INSUFICIENCIA ARTERIAL C/
ISQUEMIA CRITICA

Tratamento de doenças cardiovasculares

Tratamento de
3030 doenças do
7 aparelho digestivo
Tratamento de
3030 doenças do
7 aparelho digestivo
Tratamento de
3030 doenças do
7 aparelho digestivo
Tratamento de
3030 doenças do
7 aparelho digestivo
Tratamento de
3030 doenças do
7 aparelho digestivo
Forma Organização

3031
4

3031
4
3031
4

Tratamento de
doenças do
ouvido/apófise
mastóide e vias
aéreas
Tratamento de
doenças do
ouvido/apófise
mastóide e vias
aéreas
Tratamento de
doenças do
ouvido/apófise

0303070064 TRATAMENTO DE
DOENCAS DO ESOFAGO ESTOMAGO E
DUODENO
0303070099 TRATAMENTO DE
ENTERITES E COLITES NAO
INFECCIOSAS
0303070102 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO
0303070110 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DO INTESTINO
0303070129 TRATAMENTO DE
TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E
PANCREAS
Tratamento de doenças do aparelho
digestivo
0303140089 TRATAMENTO DE
DOENCAS RESPIRATORIAS QUE
AFETAM PRINCIPALMENTE O
INTERSTICIO

0303140119 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DA PLEURA
0303140135 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DO APARELHO
RESPIRATORIO

R$ 199,39

1

R$ 199,39

12

R$ 2.392,72

R$ 212,15

1

R$212,15

12

R$2.545,80

R$359,15

1

R$359,15

12

R$ 4.309,80

R$241,66

1

R$241,66

12

R$2.899,92

R$283,71

1

R$283,71

12

R$3.404,56

5

R$1.296,06

60

R$ 15.552,72

R$448,87

1

R$448,87

12

R$5.386,44

R$592,94

1

R$ 592,94

12

R$ 7.115,22

R$ 504,87

1

R$ 504,87

12

R$6.058,44

mastóide e vias
aéreas
Tratamento de
doenças do
ouvido/apófise
3031 mastóide e vias
4 aéreas
Forma Organização

3031
5

3031
5

3031
5

Tratamento das
doenças do
aparelho
geniturinário
Tratamento das
doenças do
aparelho
geniturinário
Tratamento das
doenças do
aparelho
geniturinário

Forma Organização

0303140151 TRATAMENTO DE
PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)
Tratamento de doenças do ouvido/apófise
0303150033 TRATAMENTO DE
DOENCAS INFLAMATORIAS DOS
ORGAOS PELVICOS FEMININOS
0303150041 TRATAMENTO DE
DOENCAS RENAIS TUBULOINTERSTICIAIS

0303150050 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DO APARELHO URINARIO
Tratamento das doenças do aparelho

R$599,22

2

R$1.198,44

24

R$14.381,28

5

R$ 2.745,12

60

R$ 32.941,44

R$214,81

1

R$214,81

12

R$ 2.577,72

R$355,95

1

R$355,95

12

R$ 4.271,40

R$234,68

1

R$ 234,68

12

R$ 2.816,16

3

R$ 805,44

36

R$9.665,28

1

R$538,38

12

R$6.460,53

1

R$ 538,38

12

R$6.460,53

2

R$ 421,80

12

R$5.061,60

geniturinário

3041 Gerais em
0 oncologia
Forma Organização

0304100021 TRATAMENTO CLÍNICO DE
PACIENTE ONCOLÓGICO
Gerais em oncologia

3050 Tratamento em
2 nefrologia em

0305020013 TRATAMENTO DA
PIELONEFRITE

R$ 538,38

R$ 210,90

geral
Tratamento em
3050 nefrologia em
2 geral
Tratamento em
3050 nefrologia em
2 geral
Forma Organização
3080 Intoxicações e
2 envenenamentos
Forma Organização

0305020021 TRATAMENTO DE
CALCULOSE RENAL
0305020056 TRATAMENTO DE
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
Tratamento em nefrologia em geral
0308020022 TRATAMENTO DE EFEITOS
DO CONTATO C/ ANIMAIS E PLANTAS
VENENOSOS
Intoxicações e envenenamentos
TOTAL

R$ 183,97

1

R$ 183,97

12

R$ 2.207,64

R$460,32

1

R$ 460,32

12

R$ 5.523,80

4

R$ 1.066,06

48

R$12.792,72

1

R$ 208,66

12

R$ 2.503,92

1

R$ 208,66

12

R$ 2.503,962

43

R$13.524,79

516

R$ 162.297,48

R$ 208,66

CLINICA OBSTÉTRICA MÉDIA COMPLEXIDADE
VALOR
FORMA ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

MEDIO
PRODUÇÃO

FÍSICO
MÊS

FINANCEIRO
MÊS

FÍSICO
ANO

FINANCEIRO
ANO

APROVADA

Tratamento durante a
30310 gestação, parto e puerpério
Tratamento durante a
30310 gestação, parto e puerpério
Forma Organização
31001 Parto e Nascimento
Forma Organização

0303100010 TRATAMENTO DE
COMPLICACOES RELACIONADAS
PREDOMINANTEMENTE AO PUERPERIO
0303100044 TRATAMENTO DE
INTERCORRENCIAS CLINICAS NA
GRAVIDEZ
Tratamento durante a gestação, parto e

0310010039 PARTO NORMAL
Parto e Nascimento

40906 Útero e anexos
40906 Útero e anexos

0409060127 HISTERECTOMIA SUBTOTAL

40906 Útero e anexos

0409060135 HISTERECTOMIA TOTAL

40906 Útero e anexos
Forma Organização

0409060186 LAQUEADURA TUBARIA
Útero e anexos

41101 Parto

0411010034 PARTO CESARIANO
0411010042 PARTO CESARIANO C/
LAQUEADURA TUBARIA
Parto

41101 Parto
Forma Organização

1

R$174,30

12

R$ 2.091,60

R$123,37

4

R$ 493,46

48

R$ 5.921,52

5

R$ 667,76

60

R$ 8.013,12

12

R$6.739,80

144

R$ 80.877,76

12

R$ 6.739,80

144

R$ 80.877,76

R$ 369,82

12

R$ 4.437,84

R$ 911,03

12

R$ 10.932,36

puerpério

0409060046 CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU
S/ DILATACAO DO COLO DO UTERO
0409060119 HISTERECTOMIA C/
ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL)

40906 Útero e anexos

R$174,30

R$ 561,65

R$ 369,82
R$ 911,03

1
1

R$ 693,74

1

R$ 693,74

12

R$ 8.324,88

R$783,73

4

R$ 3.134,92

48

R$ 37.619,04

R$475,39

4

R$ 1901,56

48

R$ 22.818,72

11

R$ 7.011,07

132

R$ 84.132,84

R$856,42

10

R$8.564,23

120

R$102.770,76

R$ 877,76

1

R$877,76

12

R$ 10.533,14

11

R$ 9.441,99

132

R$113.303,88

R$
Outras cirurgias relacionadas
41102 com o estado gestacional

0411020013 CURETAGEM POSABORTAMENTO / PUERPERAL

Outras cirurgias relacionadas
41102 com o estado gestacional

0411020048 TRATAMENTO CIRURGICO DE
GRAVIDEZ ECTOPICA
Outras cirurgias relacionadas com o estado

313,92

3

R$ 941,75

36

R$ 11.301,01

1

R$ 641,18

12

R$7.694,16

4

R$ 1.582,93

48

R$ 18.995,17

43

R$ 25.443,55

516

R$305.322,60

R$

Forma Organização

641,18

gestacional
TOTAL GERAL

CLÍNICA MÉDICA PEDIÁTRICA
VALOR MEDIO
FORMA ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

PRODUÇÃO
APROVADA

Consulta/Atendimento ás 0301060010 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO
30106 urgências (em geral)
DE URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA
Forma Organização
Tratamento de doenças
30301 infecciosas e parasitárias

Consulta/Atendimento ás urgências (em geral)
0303010037 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS
BACTERIANAS

Forma Organização
Tratamento de doenças
endocrinas, metabólicas
30303 e nutricionais

Tratamento de doenças infecciosas e parasitárias

0303030020 TRATAMENTO DE DESNUTRICAO

R$ 55,27

R$ 1.081,38

R$ 474,78

FÍSICO
MÊS

FÍSIC
FINANCEIRO

O

FINANCEIR

MÊS

ANO

O ANO

1

R$ 55,27

12

1

R$ 55,27

12

1

R$1.081,38

12

1

R$1.081,38

12

1

R$474,78

12

R$ 663,24
R$ 663,24
R$ 12.976,56
R$12.976,56

R$5.697,36

Forma Organização
Tratamento de doenças
30307 do aparelho digestivo

Tratamento de doenças endocrinas, metabólicas e
0303070102 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS
DO APARELHO DIGESTIVO

Forma Organização
Tratamento de doenças do aparelho digestivo
Tratamento das doenças 0303150050 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS
30315 do aparelho geniturinário DO APARELHO URINARIO
Forma Organização
Tratamento de algumas
afecções originadas no
30316 período neonatal
Forma Organização

Tratamento das doenças do aparelho geniturinário
0303160055 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS
RELACIONADOS C/ A DURACAO DA GESTACAO E
C/ O CRESCIMENTO FETAL
Tratamento de algumas afecções originadas no
período

R$ 324,62

R$337,35

R$ 1.052,82

TOTAL

R$5.697,36

1

R$474,78

12

1

R$ 324,62

12

1

R$ 324,62

12

1

R$ 337,35

12

1

R$ 337,35

12

1

R$ 1.052,82

12

1

R$ 1.052,82

12

R$ 12.633,84

6

R$ 3.326,22

72

R$ 39.914,64

R$ 3.895,44
R$ 3.895,44
R$4.048,20
R$4.048,20

R$ 12.633,84

PÓS - FIXADO
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA
FORMA ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

VALOR
MEDIO
PRODUÇÃO
APROVADA

02060

02060

Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,

02.06.01.001-0 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL
C/ OU S/ CONTRASTE
02.06.01.002-8 - TOMOGRAFIA

R$ 86,76

R$ 110,10

FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO ANO FINANCEIRO
MÊS

MÊS

ANO

02060

02060

pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral

02060

Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
02060
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
02060
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
02060
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
02060
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Forma de Organização
02060
Tomografia do tórax e
membros superiores
02060

Tomografia do tórax e
membros superiores

COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBOSACRA C/ OU S/ CONTRASTE
02.06.01.003-6 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA
C/ OU S/ CONTRASTE
02.06.01.004-4 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA
FACE / ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES
02.06.01.005-2 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DO PESCOCO

R$ 86,76

R$ 86,75

R$ 86,75

02.06.01.006-0 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA

R$ 97,44

02.06.01.007-9 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DO CRANIO

R$ 138,63

02.06.01.008-7 - TOMOMIELOGRAFIA
COMPUTADORIZADA

R$ 138,63

02.06.01.009-5 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO
DE PÓSITRONS (PET-CT)

R$ 2.107,22

Tomografia da cabeça, pescoço e coluna vertebral
02.06.02.001-5 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE
MEMBRO SUPERIOR
02.06.02.002-3 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS

R$ 86,75

R$ 86,75

Tomografia do tórax e
membros superiores
Tomografia do tórax e
02060
membros superiores
Forma de Organização
02060
Tomografia do
abdômen, pelve e
membros inferiores
02060
Tomografia do
abdômen, pelve e
membros inferiores
02060
Tomografia do
abdômen, pelve e
membros inferiores
Forma de Organização
02060

APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRAÇO,
MÃO, COXA, PERNA, PÉ)
02.06.02.003-1 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE TORAX
02.06.02.004-0 - TOMOGRAFIA DE
HEMITORAX, PULMÃO OU DO MEDIASTINO
Tomografia do tórax e membros superiores
02.06.03.001-0 TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN
SUPERIOR
02.06.03.002-9 TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE
MEMBRO INFERIOR
02.06.03.003-7 TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/
ABDOMEN INFERIOR
Tomografia do abdômen, pelve e membros
inferiores
TOTAL

R$ 136,41
R$ 136,41

R$ 138,63

R$ 86,75

R$ 138,63

R$234,33

80

R$ 18.747,20

960

R$224.966,40

ANEXO III – TERMO DE ACEITE
Ao aderir o presente credenciamento, declaramos que ..................................................... ,
por meu representante legal, conhecer o inteiro teor do Edital de CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 003/2021, bem como o valor o qual o Município de Diamantino se propõe a
pagar pelos serviços prestados de acordo com as condições estabelecidas no Edital,
especialmente em seu Anexo – I e II, quais fazem parte desta proposta discriminando
sendo a discriminação do quadro abaixo:
LOTE ÚNICO – CREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CREDENCIAMENTO
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
UNIDADE
HOSPITALAR
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES,
MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES
E SERVIÇOS HOSPITALARES DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT.

UND

MÊS

QUANT.

12

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

R$ 549.266,25

R$6.591.195,00

R$ 6.591.195,00

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO: R$
1) OBS: Integram o lote único, Anexo – I e II do Edital.
2) OBS:
Os
serviços
.......................................

serão

executados no local, endereço:

Forma de entrega/realização dos serviços: Conforme Termo de Referencia e
Documento descritivo.
Prazo de entrega dos serviços: Os serviços deverão ser executados de acordo com o
contrato, termo de referencia, documento descritivo constante no edital.
Declaramos por fim estarmos ciente de todas as condições do edital supracitado, bem
como de todas as especificações contidas na minuta do futuro contrato a ser assinado e
que as aceitamos de forma incondicional.
Local/data

Nome e Assinatura do representante legal da
empresa Carimbo de CNPJ ou CPF
(Papel timbrado da empresa)
(Papel timbrado da empresa)

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2021
ANEXO IV – CARTA DE CREDENCIAMENTO
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Nome ou Razão social
CRP nº: CNPJ ou
CPF:
DADOS BANCÁRIO: (É OBRIGATÓRIO QUE A CONTA ESTEJA EM NOME DA
EMPRESAPARTICIPANTE)
Banco
Agência
Conta
ENDEREÇO:
Rua, avenida, nº e
complemento Bairro
Município UF CEP Telefone
Celular Fax
E-mail
2. TITULARES (sócios e representantes legais daempresa):
Nome:
Formação: Identidade:
CPF: Nome:
Formação: Identidade: CPF:
3. QUADROTÉCNICO
Nome:
Formação:
Identidade:
CPF:
Telefone:
Celular:
Nome:
Formação:
Identidade:
CPF:
Telefone:
Celular:
Nome:
Formação:
Identidade: CPF:
Telefone: Celular:

4. SERVIÇOS A SEREMPRESTADOS:
5. DECLARAMOS, sob as penas da lei,que:

• recebemos os documentos que compõem o Edital e tomamos conhecimento de todas as
informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto destecredenciamento;

• as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras, bem como que
concordamos com os termos do edital e seusanexos;

• temos ciência da obrigatoriedade de declarar qualquer fato superveniente impeditivo do
credenciamento,e;

• que possuímos condições de cumprir as exigências mínimas, para realização dos serviços a
serem prestados;
Vimos requerer, mediante a presente, o credenciamento, em conformidade com o Edital
divulgado pelo Município de Diamantino/MT, juntando a documentação exigida.

Local/data

Nome e Assinatura do representante legal da empresa Carimbo de
CNPJ ou CPF
(Papel timbrado da empresa)

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter
firma reconhecida em cartório.

(Papel timbrado da empresa)

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
Ao
Município de Diamantino
Ref: Licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
.
(Nome da Empresa)

, CNPJ nº
, sediada na Rua
, nº
, bairro,
, CEP
Município
-------------------------, por seu representante legal abaixo-assinado, em cumprimento ao solicitado no
Edital do CHAMAMENTO PUBLICO nº 003/2021 DECLARA, sob as penas da lei, que:

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº
9.854/1999.

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso
III, do art. 9º da Lei 8666/93)

Local e data Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.
(Papel timbrado da empresa)

CHAMAMENTO PUBLICO N. 003/2021
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa ......................, CNPJ
, reúne todos
os requisitos de habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal,
trabalhista, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o
disposto em Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021.

Local e data Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006,
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de juntar o documento com
restrição no envelope de habilitação.

(Papel timbrado da empresa)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°003/2021.
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
A empresa
,CNPJ , sediada na rua
,bairro
,
cidade
,
neste
ato
representada pelo Sr.(a)
, portador do RGnº
e inscrito no CPF sob o numero , no
uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da
matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos
supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório no Município de Diamantino–
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº
8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Local e data Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

(Papel timbrado da empresa)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°003/2021.
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO ME EPP

Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)ao Município de Diamantino
Referente: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021

Para fins de participação no Credenciamento (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome
completo do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei
que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14.06.2006.

(Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida
pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.)

Local e data Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°003/2021.
ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Diamantino - Estado de Mato Grosso,de
um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita
no CGC/MF sob o n. 03.648.540/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, a SR.
MANOEL LOUREIRO NETO, brasileiro, divorciado, Médico, portador da Cédula de identidade
RG n.º 0289375- 4 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 244.447.741-34, residente e domiciliado
Av. Conceição nº 358, São Benedito, neste Município, doravante denominado
“CONTRATANTE”, e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita
no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXX , N°XXX,
Bairro XXXXXX, neste ato representada pela sua representante legal Srº
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portadora do RG n.º XXXXXXXX XXX/MT e CPF nº
XXXXXXXXXX doravante denominado “CONTRATADO, considerando o constante no Edital de
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021, e emobservância ao disposto na Lei nº 8.666/93, e
demais normas aplicáveis, RESOLVEM celebrar o presente Contrato nos seguintes termos e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS E/OU SEM FINS LUCRATIVOS,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SUS, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, NA FORMA A
DA PORTARIA MS 3.410/13
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os serviços serão prestados em regime hospitalar em caráter eletivo e de urgência, durante
todos os dias da semana, devendo atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade
requeridas.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Integra e complementa este instrumento contratual, para todos os fins e de direito, devidamente
rubricado pelas partes contratantes, os seguintes anexos:
a)
b)
c)

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Documento Descritivo;
Anexo III – Termo de Aceite.

O Documento DESCRITIVO, parte integrante INDISSOCIÁVEL deste contrato e contemplará os
seguintes eixos:
a)
b)
c)

Assistência;
Gestão; e
Avaliação.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Este contrato não tem caráter de exclusividade no atendimento dispensado aos usuários do
Sistema Único de Saúde.
PARÁGRAFO QUARTO
Na execução do presente Contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições gerais:
I - O Acesso ao SUS se faz preferencialmente pelas unidades básicas de saúde, ressalvadas as
situações de urgência e emergência;
II - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas para a
referência e contra referência, ressalvadas as situações de urgência e emergência;
III - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados no âmbito deste Contrato;

IV Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS;
V - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos
pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; e
VI - Cumprimento de metas e indicadores quali-quantitativos para todas as atividades de saúde
decorrentes desse Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Em cumprimento às suas obrigações, cabem a CONTRATADA, além das obrigações constantes
no Documento Descritivo e daquelas estabelecidas na legislação referente ao SUS, as seguintes:
I.
Cumprir os compromissos contratualizados, zelando pela qualidade e resolutividade da
assistência;
II.
Cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de alta
complexidade e determinações de demais atos normativos;
III.
Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores;
IV. Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização da utilização;
V.
Assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na PNHOSP;
VI. Implantar e/ou implementar as ações previstas na Portaria nº 529/GM/MS, de 1º de abril de
2013, que estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente, contemplando,
principalmente, as seguintes ações: implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente;
elaboração de planos para Segurança do Paciente; e implantação dos Protocolos de Segurança
do Paciente;
VII. Implantar o Atendimento Humanizado, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de
Humanização (PNH);
VIII. Garantir assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza;
IX. Arcar com todos os encargos salariais, fiscais, sociais e trabalhistas, sendo, portanto
proibido atribuir ao MUNICÍPIO obrigações dessa natureza;
X.
Garantir o livre acesso de servidores do órgão fiscalizador, em qualquer tempo e lugar, a
todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado;
XI. Garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuários nas ações e
serviços contratualizados em caso de oferta simultânea com financiamento privado;
XII. Garantir que todo o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o SUS nas
respectivas especialidades, previstas no Documento Descritivo;
XIII. Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, idosos e
indígenas, de acordo com as legislações especificas;
XIV. Disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário consentimento livre
e esclarecido para a realização de procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com
legislações específicas;
XV. Notificar suspeitas de violência e negligência, de acordo com a legislação específica;
XVI. Disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, bem como aos usuários e
pais ou responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica.
XVII. Prestar as ações e serviços de saúde pactuados e estabelecidos no instrumento formal de
contratualização, colocando à disposição do gestor público de saúde a totalidade da capacidade
instalada contratualizada;
XVIII. Informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização, implementando
dispositivos para o seu fiel cumprimento;
XIX. Disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde contratualizados para a regulação
do gestor;
XX. Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços
contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de contratualização e nos
parâmetros estabelecidos na legislação específica;

XXI. Dispor de parque tecnológico e de estrutura física adequados ao perfil assistencial, com
ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e trabalhadores, de acordo
com instrumento formal de contratualização, respeitada a legislação específica;
XXII. Garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários do SUS;
XXIII. Dispor de serviço de atendimento ao usuário;
XXIV. Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital aos usuários
em local visível e de fácil acesso;
XXV. Apresentar ao MUNICÍPIO prestação de contas dos recursos repassados mensalmente;
XXVI. Manter durante toda a execução do presente instrumento, a compatibilidade com as
obrigações estabelecidas e condições de habilitação assumida na sua assinatura;
XXVII. Apresentar mensalmente as certidões: Previdência Social, Tributos Federais, FGTS, ações
Trabalhistas, Dívida Ativa da União, do Estado e do Município;
XXVIII. Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação vigente, incluindo a
notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde;
XXIX. Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de
saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor;
XXX. Disponibilizar a Secretaria Municipal de Saúde os dados necessários para faturamento da
produção através dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde;
XXXI. Alimentar o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, o Sistema de Informações
Hospitalares Descentralizados – SIHD/SUS e/ou qualquer outro sistema de informações que venha
a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde;
XXXII. Afixar aviso, em lugar visível de sua condição de entidade qualificada ao atendimento SUS;
XXXIII. Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
XXXIV. Acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência na
qualidade dos serviços;
XXXV. Avaliar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde a satisfação dos usuários e dos
acompanhantes;
XXXVI.
Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelo gestor;
XXXVII.
Apresentar ao MUNICÍPIO, até o 5º dia de cada mês, relatório de prestação de
contas das metas quati-quantitativas com os resultados alcançados e a compatibilidade com o
Documento DESCRITIVO, com os indicadores de Desempenho e Produtividade pactuados e
análise gerencial circunstanciada;
XXXVIII.
Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do
controle de riscos; e
XL. Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos
financeiros previstos no instrumento formal de contratualização.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE fica obrigada a:
I.
Dar conhecimento a CONTRATADA das obrigações e responsabilidades que lhe cabe
acerca dos serviços objeto deste contrato;
II.
Informar previamente a CONTRATADA sobre total e qualquer anormalidade do sistema que
possa influir no atendimento do usuário;
III.
Zelar para que a CONTRATADA atenda o usuário do Sistema Único de Saúde dentro das
normas impostas pelo exercício da profissão;
IV.
Executar os procedimentos de auditoria médica de acordo com as normas do Conselho
Federal de Medicina e DENASUS/MS; e
V.
Programar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, nos exercícios subsequentes
ao da assinatura do presente Contrato, os recursos necessários, nos elementos financeiros
específicos para custear a execução do objeto, de acordo com o sistema de pagamento previsto no
Documento Descritivo de Contratualização, que integra este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE
Este Contrato

Administrativo contará

com

uma Comissão

de

Acompanhamento

da

Contratualização, em cumprimento ao Art. 67 da Lei 8.666/1993 e o Art. 32 da Portaria
3.410/2013.
A composição desta Comissão será constituída por:






2 (dois) Representantes do Gestor Municipal;
2 (dois) Representante do Conselho Municipal;
2 (dois) Representantes do Gestor Estadual;
2 (dois) Representantes do Contratado; e
2(dois) Representante do COSEMS.

I – Todos os representantes dos órgãos indicados deverão ter seus respectivos suplentes para que
não venham a ter empecilho para realização da avaliação dos serviços nas datas aprazadas
previamente.
II – A Comissão de Acompanhamento de Contratualização deverá reunir-se mensalmente para
monitorar e avaliar as metas e indicadores de Desempenho do Documento Descritivo através de
relatórios gerenciais emitidos pela Central Municipal de Regulação do Município, pelo Hospital e
outros que se fizerem necessários.
III – O cumprimento das Metas Qualitativas e Quantitativas, estabelecidas no Documento Descritivo
deverá ser atestada pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização, que estabelecerá
critérios para aplicabilidade do percentual das faixas de Desempenho e retenção financeira.
As atribuições desta Comissão serão a de acompanhar a execução do presente contrato, no
cumprimento das metas estabelecidas no Documento Descritivo e à avaliação da qualidade da
atenção à saúde dos usuários.
CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A execução do presente contrato será acompanhada pela
Departamento de Regulação, Controle e Avaliação.

da SMS e pelo

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de1993.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados à partir da data de assinatura,
sendo renovado automaticamente, caso não haja manifestação em contrário.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
A CONTRATANTE repassará a CONTRATADA os valores previstos na Tabela Unificada de
procedimentos do Sistema Único de Saúde e respectivasComplementações Financeiras para os
serviços executados, que passam a fazer parte integrante deste contrato, para os procedimentos
realizados, conforme estabelecido no Anexo I - Documento Descritivo de Contratualização.
O valor
total
estimado
para
a
execução
do
presente Contrato
é
de
, sendo repassado
mensalmente os valores executados pela unidade hospitalar de acordo com a produção executada.
Segue detalhamento do orçamento proposto, de acordo com o estabelecido no Documento
Descritivo – Anexo I:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CREDENCIAMENTO
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
UNIDADE
HOSPITALAR
PRESTADORA
DE

UND

QUANT.

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

R$ 549.266,25

R$6.591.195,00

SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES,
MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES
E SERVIÇOS HOSPITALARES DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT.

MÊS
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R$ 6.591.195,00

VALOR TOTAL

Os recursos referentes aos incentivos a Hospitais Filantrópicos e IntegraSUS serão repassados ao
hospital enquanto houver repasse federal para custeio. Destaca-se que este recurso não é vitalício
e foi contemplado por outra instituição que administrava o Hospital, portanto, poderá ser revogado a
qualquer momento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente a produção digitalizada no Sistema SISAIH01 – DATASUS e BPA, ou sistema similar
que atenda as exigências estabelecidas pelo DATASUS.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A documentação comprobatória do atendimento prestado será emitida em duas vias, destinando-se
uma para apresentação à CONTRATANTE e a outra ao controle da CONTRATADA, além dos
relatórios gerenciais devidamente validados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do Contrato Administrativo serão atendidas por dotação orçamentária
constante no atual exercício, nos programas de ação abaixo descritos:
Reduzido

Natureza da despesa

Fonte

Valor Utilizado

678

3.3.90.39.00.00

1.1.02.000000

R$ 2.520.000,00

679

3.3.90.39.00.00

0.1.46.000000

R$ 1.071.195,00

680

3.3.90.39.00.00

0.1.42.000000

R$ 3.000.000,00

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária
consignada na peça orçamentária do exercício de 2021.
As parcelas que ultrapassarem o exercício financeiro de 2021 serão empenhadas no exercício do
ano seguinte
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Por se tratar de pagamento referente à produção, os valores repassados são variáveis e serão
provenientes dos recursos federais, estaduais e municipais do Bloco da Média e Alta Complexidade
- MAC.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Destaca-se que os recursos referentes ao incentivo Estadual estão condicionados ao atingimento
das metas propostas no Documento Descritivo e só poderão ser transferidos após o repasse a ser
realizado pela Secretaria de Estado de Saúde ao Município de Diamantino.
Em decorrência dos atrasos do repasse Estadual, o valor acumulado não gera direito adquirido da
entidade hospitalar contratada que, para recebê-lo, deverá prestar conta financeira e comprovar as
respectivas despesas, ficando o repasse limitado à efetiva despesa que extrapolar os recursos

federais e municipais.
CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento serão exercidos pelo Servidor Responsável, designado pela
administração.
O servidor responsável registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços,
encaminhando cópias à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato;
Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o recebimento dos serviços será
efetuado, que após comprovação acerca das especificações, da qualidade e quantidade dos
serviços prestados, encaminhará a respectiva Nota Fiscal/Fatura para área financeira;
O pagamento será efetuado em até 15 dias após atestado pelo fiscal de contrato.
CLÁUSULA DECIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente CONTRATO poderá ser aditado, alterado, parcial ou totalmente, mediante prévia
justificativa por escrito que deverá conter a declaração de interesse de ambas as partes e
autorização do Secretário Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes,
mediante comunicação expressa, de uma a outra, respeitada a antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento, desde que devidamente justificadas e na
forma da Lei, prevenidas as partes por interpelação judicial ou extrajudicial formalizada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o Foro de .............................. , com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas
pelas partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.
............................, ...... de ................. de 20.......
...................................................................
Contratada
...................................................................
Prefeito Municipal
Testemunhas:
Nome
R.G.
Nome
R.G.
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Acolhimento com Classificação de Risco
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Boletim de Produção Ambulatorial
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Classificação Brasileira de Ocupações

CCIH

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
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Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos
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Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
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Vírus da Imunodeficiência Humana

FPO

Ficha de programação orçamentária
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Ministério da Saúde
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Política Nacional de Atenção Hospitalar

PNH

Política Nacional de Humanização ;

PPI

Programação Pactuada Integrada
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IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL
CNPJ:

Razão Social:

CNES:

Endereço:
Cidade:

UF:

CEP:

Telefone:

Diretor Clínico:

1. INTRODUÇÃO

O presente DOCUMENTO DESCRITIVO elaborado, conjuntamente, pelo Gestor
Municipal do SUS/Diamantino e a instituição contratada. Tem validade de 12 (doze) meses
contados a partir da data da assinatura do instrumento formal de contratualização. Este
Documento Descritivo é termo integrante do contrato nº

/2021 de prestação de serviços com

a instituição contratada, sendo também um instrumento de operacionalização das ações e
serviços planejados de gestão, avaliação, de acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS
nº. 02/2017, em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) da
Portaria nº 3.390 de 30 de Dezembro de 2013.
Contém as características gerais dos serviços e atividades desenvolvidas pelo Hospital,
os compromissos assistenciais com os respectivos quantitativos das metas gerenciais, de acesso,
de qualidade da assistência e de educação permanente, que são objetos de pactuação deste
instrumento.
O principal objetivo deste é a formalização da relação entre gestores públicos de saúde
e hospitais integrantes do SUS por meio do estabelecimento de compromissos entre as partes
visando à promoção da qualificação da assistência, da gestão hospitalar, de acordo com as
seguintes diretrizes:
I - Adequação das ações e serviços contratualizados às necessidades locais e regionais
pactuadas nas Comissões Intergestores Regional/CIR ou Comissões Intergestores Bipartite/
CIB;
II - Definição das ações e serviços de saúde e atividades de ensino e pesquisa que serão
disponibilizados ao gestor;
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III - Estabelecimento de valores e formas de repasse dos recursos financeiros condicionados ao
cumprimento e monitoramento de metas quali-quantitativas;
IV - Aprimoramento dos processos de avaliação, controle e regulação dos serviços assistenciais;
V - Participação e efetivação do controle social e garantia de transparência.

2. METODOLOGIA
Para elaboração deste DOCUMENTO DESCRITIVO, utilizou-se a revisão das
legislações vigentes sobre Contratualização e Portarias referentes ao assunto. Os indicadores
foram estabelecidos a partir de portarias e normativas para monitoramento da execução da
Contratualização.
Levaram-se em consideração os seguintes aspectos e legislações:
 Habilitações dos serviços prestados;
 Série histórica referente à produção de 1 ano (Setembro/2019aAgosto/2020);
 Capacidade Instalada;
 Demanda oriundas da rede;
 Lein° 8.080/GM/MS/1990, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS;
 Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de Setembro de 2017. Origem: Portaria nº 1.559
GM/MS/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde SUS.
 Portaria 930/GM/MS/2012, que define as diretrizes e objetivos para a organização da
atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os
critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS);
 Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de Setembro de 2017. Origem: Portaria nº
3.390/GM/MS/2013, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no
âmbito do SUS, estabelecendo as diretrizes para a reorganização do componente hospitalar
e Rede de Atenção a Saúde (RAS);
 Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de Setembro de 2017. (Origem: Portaria nº
3.410/GM/MS/2013), que estabelece diretrizes para contratualização de hospitais no
âmbito do SUS em consonância com a PNHOSP;
 Portaria nº529/GM/MS/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente
(PNSP);
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 Portaria nº 2.617/GM/MS, de 01 de novembro de 2013 que estabelece prazo para o
pagamento dos incentivos financeiros aos estabelecimentos de saúde que prestam serviços
de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS);

3. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Associação privada sem fins lucrativos, que administra a instituição contratada,
prestando assistência integral à saúde em especialidades clínicas, cirúrgicas, obstétrica e
pediátrica.
A sua missão é “ser um hospital de atendimento qualificado e humanizado, valorizando
o trabalho multidisciplinar proporcionando aos clientes de todas as classes e aos colaboradores
internos, segurança e satisfação no ambiente hospitalar”.
No âmbito da contratualização, as responsabilidades do hospital, conforme Portaria de
Consolidação 02 de 28/09/2017. Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS dividem-se em 4 (quatro)
eixos: Assistência, Gestão, Ensino e Pesquisa e Avaliação, conforme descritos abaixo:

3.1 SEÇÃO I
A assistência à saúde a ser prestada pelo Hospital deverá se desenvolver de modo a
garantir a realização dos procedimentos da média complexidade que se façam necessários para
o atendimento integral das necessidades dos usuários que lhe forem direcionados pelo Sistema
Único de Saúde.
Deverá disponibilizar 100% da capacidade (contratualizada SUS) operacional de
procedimentos médicos, consultas especializadas, procedimentos clínicos, pronto atendimento
e apoio diagnóstico e terapêutico incluindo serviços especializados em leitos ativos
credenciados ao SUS para internações clínicas e cirúrgicas (adulto e pediátrico),conforme
indicadores descritos no quadro de avaliação mensal, a fim de garantir a oferta dos serviços
assistenciais previstos de modo que não ocorra descontinuidade na oferta de serviços médicohospitalar no âmbito do Município de Diamantino-MT. As atividades assistenciais
desenvolvidas e ofertadas serão reguladas de acordo com os mecanismos de controle e
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regulação existentes na Central de Regulação e Escritório Regional de Saúde, de modo a
permitir a disponibilização das melhores alternativas de atenção ao usuário.

Do Eixo de Assistência
(Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO III, Seção I)
I.

Cumprir os compromissos contratualizados, zelando pela qualidade e

resolutividade da assistência;
II.

Cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de

baixa e média complexidade e determinações de demais atos normativos;
III.

Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores;

IV.

Manter o serviço de urgência e emergência obstétrico, quando existente, em

funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 7 (sete) dias da semana, e implantar
acolhimento com protocolo de classificação de risco;
V.

Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização da utilização;

VI.

Assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na PNHOSP;

VII.

Implantar e/ou implementar as ações previstas na Portaria nº 529/GM/MS, de 1º

de Abril de 2013, que estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP);
VIII.

Implantar o Atendimento Humanizado, de acordo com as diretrizes da Política

Nacional de Humanização (PNH);
IX.
X.

Garantir assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza;
Garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuários nas

ações e serviços contratualizados em caso de oferta simultânea com financiamento privado;
XI.

Garantir que todo o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o

SUS nas respectivas especialidades, sempre que estas estejam previstas no DOCUMENTO
DESCRITIVO;
XII.
XIII.

Promover a visita ampliada para os usuários internados;
Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes,

idosos e indígenas, de acordo com as legislações especificas;
XIV.

Prestar atendimento ao indígena, respeitando os direitos previstos na legislação

e as especificidades socioculturais, de acordo com o pactuado no âmbito do subsistema de saúde
indígena;
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XV.

Disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário

consentimento livre e esclarecido para a realização procedimentos terapêuticos e diagnósticos,
de acordo com legislações específicas;
XVI.

Notificar suspeitas de violência e negligência, de acordo com a legislação

específica;
XVII.

Disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, bem como aos

usuários e pais ou responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica.
XVIII.

Informar ao Gestor Municipal com no mínimo quinze dias de antecedência

eventuais desativações temporárias de leitos, com a especificação do motivo, e plano alternativo
para a garantia da assistência, por necessidade de manutenção ou reposição de materiais,
equipamentos e/ou reforma da estrutura física.

3.1.1 Política Nacional de Humanização
A instituição contratada por meio do desenvolvimento da Política Nacional de
Humanização - PNH tem que realizar um atendimento integral ao usuário com resolutividade e
responsabilidade, orientando o usuário e a família durante todo o processo terapêutico, assim
como encaminhamentos para outras especialidades, quando necessário, além de alguns
dispositivos da referida política:
 Implementação de atividade humanizada;
 Pesquisa de Satisfação ao Cliente;
 Tecendo redes: Roda de conversa e outras implementações;
 Guia do idoso: direitos previstos em Lei;
 Ouvidoria Interna;
 Garante presença de acompanhante nas 24 horas aos pacientes com mais de 60 anos,
gestantes, crianças e portadores de necessidades especiais, dentro das possibilidades
técnicas existentes;
 Ações de Saúde do Trabalhador;

Sendo assim, o hospital aderiu aos princípios do programa considerando as inúmeras
ações de humanizações implantadas, e promove também a responsabilidade de seus
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colaboradores no cumprimento de seu papel como agente público do agente de saúde,
objetivando a qualificação da assistência e a valorização do colaborador e dos usuários do SUS.

3.2 SEÇÃO II
Do Eixo de Gestão
(Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013CAPITULO III, Seção II)

I.

Prestar as ações e serviços de saúde e ensino pactuados e estabelecidos no

instrumento formal de contratualização, colocando à disposição do gestor público de saúde a
totalidade da capacidade instalada contratualizada;
II.

Informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização,

implementando dispositivos para o seu fiel cumprimento;
III.

Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizados frente ao

corpo clínico;
IV.

Disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde contratualizados para a

regulação do gestor;
V.

Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos

serviços contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de
contratualização e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica;
VI.

Dispor de parque tecnológico e de estrutura física, adequados ao perfil

assistencial, com ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e
trabalhadores, de acordo com instrumento formal de contratualização, respeitada a legislação
específica;
VII.

Garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários

do SUS;
VIII.

Disponibilizar brinquedoteca quando oferecer serviço de Pediatria, assim como

oferecer a infraestrutura necessária para a criança, observada à legislação e articulação local;
IX.
X.

Dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário;
Garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as Comissões

Assessoras Técnicas, conforme a legislação vigente;
XI.

Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital

aos usuários em local visível e de fácil acesso;
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XII.
XIII.

Assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores;
Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação

vigente, incluindo a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde;
XIV.

Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e

serviços de saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor;
XV.

Disponibilizar aos gestores públicos de saúde dos respectivos entes federativos

contratantes os dados necessários para a alimentação dos sistemas;
XVI.

Participar da Comissão Permanente de Acompanhamento da Contratualização.

Verificou-se que o hospital adota algumas atividades para o desenvolvimento e
aprimoramento da gestão hospitalar, como a disponibilidade de recursos humanos suficientes
para execução dos serviços e a existência de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário.
Mantém também as comissões abaixo relacionadas em pleno funcionamento com registro das
reuniões em Ata:
 Dispõe de ouvidoria e serviço de atendimento ao usuário;
 Comissão de revisão de prontuário;
 Comissão de Segurança do Paciente
 Comissão de Educação Permanente para seus trabalhadores.
 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH);
 Comissão de Óbito;
 Núcleo Acesso Qualidade Hospitalar;
 Núcleo Interno de Regulação.

Além dos processos de gestão implementados pelo Hospital, para o acompanhamento,
controle e avaliação de seus serviços, o Hospital se compromete a alimentar sistemática e
rotineiramente, os sistemas informatizados de Regulação Ambulatorial e Hospitalar(SISREG),
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA) e Sistema de Informações Hospitalares (SIH) ou qualquer outro sistema
de informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde.

3.3 SEÇÃO III
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Do Eixo de Ensino e Pesquisa
(Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO III, Seção III)
I - Disponibilizar ensino integrado à assistência;
II - Oferecer formação e qualificação aos profissionais de acordo com as necessidades de saúde
e as políticas prioritárias do SUS, visando o trabalho multiprofissional;
III - Garantir práticas de ensino baseadas no cuidado integral e resolutivo ao usuário;
IV - Ser campo de educação permanente para profissionais da Rede de Atenção à Saúde /RAS,
conforme pactuado com o gestor público de saúde local;
V - Desenvolver atividades de Pesquisa e de Gestão de Tecnologias em Saúde, priorizadas as
necessidades regionais e a política de saúde instituída, conforme pactuado com o gestor público
de saúde; e
VI - Cumprir os requisitos estabelecidos em atos normativos específicos, caso o
estabelecimento seja certificado como Hospital de Ensino (HE).

3.4 SEÇÃO IV
Do Eixo de Avaliação
(Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO III, Seção IV)
I - Acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência na
qualidade dos serviços;
II - Avaliar o cumprimento das metas e a resolutividade das ações e serviços por meio de
indicadores

qualitativos

-

quantitativos

estabelecidas

no

instrumento

formal

de

contratualização;
III - avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes;
IV - Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS;
V - Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do controle de
riscos; e
VI - Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos
financeiros previstos no instrumento formal de contratualização.
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Art. 11 - O hospital contratualizado monitorará os seguintes indicadores gerais: (Portaria
de Consolidação nº 2 de 28 de setembro de 2017. Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013,
Art.11)
I - Taxa de ocupação de leitos;
II - Tempo médio de permanência para leitos de clínica médica;
III - Tempo médio de permanência para leitos cirúrgicos; e
IV - Taxa de mortalidade institucional.

4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS
A Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino-MT, através da Central de Regulação
garantirá acesso aos serviços pactuados de forma regular e contínua, conforme a programação
específica para cada uma de suas áreas de atuação, em consonância com a proposta
organizacional da saúde para o município e região.
As atividades assistenciais desenvolvidas e ofertadas, objeto deste Descritivo, serão
totalmente reguladas pela Central de Regulação, de acordo com os mecanismos de controle e
regulação existentes, de modo a permitir a disponibilização das melhores alternativas de
atenção ao usuário, considerando o Sistema de Saúde como um todo.
O Hospital compromete-se a desenvolver seus serviços de forma humanizada, buscando
ações centradas nos usuários e em seus familiares, incorporando as diretrizes propostas pela
Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde e as definidas nas portarias que
regulamentam as habilitações e este DOCUMENTO DESCRITIVO.
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4.1 Habilitações
Quadro 1 – Habilitações do hospital segundo CNES.
DESCRIÇÃO

ORIGEM

PORTARIA

LEITO SUS LANÇAMENTO

VASECTOMIA – CÓDIGO CNES 1902

Local

OF 129 SMS

0

27/01/2021

LAQUEADURA – CÓDIGO CNES 1901

Local

OF 129 SMS

0

22/11/2018

Fonte: DATASUS/CNES Competência 01/2021 e Legislação vigente – acesso em 17/02/2021

4.2 Capacidade instalada de acordo com Cadastro – CNES
A estrutura tecnológica e capacidade instalada do Hospital são apresentadas nos quadros
a seguir que detalha, quantitativamente, o conjunto de ambientes que compõe as unidades de
produção de serviços ativos, serviços de apoio e diagnóstico e sua capacidade para atendimento
de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) extraídos da base
local no ato da construção do instrumento contratual.

Quadro 2 – Capacidade instalada do Hospital, segundo número de Leitos Habilitados SUS.
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CAPACIDADE INSTALADA CONFORME PÂRAMENTROSPORTARIA Nº 1.631/2015/GM/MS
Período de Junho/2019 a Julho/2020 = 365 dias
Leitos

DADOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO OBSERVADO (*)

(B)
ESPECIALID
(C)
TOTAL (A)S PERMA
ADE
INTERN
(CNES) US NÊNCI
AÇÕES
A

(D) VALOR

(E)CUST
O MÉDIO
= D/C

(F)IN
T./LEI
TO

(G) TAXA DE
OCUPAÇÃO

F=C
/A

G = PAC. DIA /
LEITO DIA

PARÂMETROS (Port. GM 1631/2015)

CAPACIDADE
DE
INTERNAÇÕES
(port. GM
(H) MÉDIA
1631/2015)
MÉDIA DE
CAPA
DE
PERMANÊNCIA
CIDAD
(H)
PERMANÊ
(I)
(K)
E
TOTAL
NCIA
TAXA DE
POR
DE
MENS
OCUPAÇÃO
LEITO
AL
LEITOS
POR LEITO
BAND BAND
K=
(J)
A
A
(Perío H = K x
BANDA
H=B/C
do/J)x
MÍNIM MÁXI
A
MÉDIA
A
MA
I

Cirúrgico

20

16

621

554

270.243,03

487,80

35

11%

1,12

80%

3,6

4,4

6,2

47

754

63

Clínico

13

10

396

130

303.326,61

2.333,28

13

11%

3,05

80%

6,5

8,5

11,75

25

249

21

Obstétrico

6

5

938

467

60.416,01

129,37

93

51%

2,01

80%

2,4

3,1

3,95

74

370

31

Pediátrico

7

5

228

54

30.054,69

556,57

11

12%

4,22

80%

4,6

5,7

8

37

183

15

Total

46

36

2.183

1.205

664.040,34

551,07

33

17%

1,81

80%

130

Fonte: DATASUS/TABWIN
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4.3 Capacidade Instalada de leitos Hospitalares
Quadro 3– Distribuição do quantitativo de leitos hospitalares segundo CNES.
ESPECIALIDADES
CIRÚRGICOS

Leitos Existentes

Leitos SUS

20

16

Leitos Existentes

Leitos SUS

13

10

Leitos Existentes

Leitos SUS

6

5

Leitos Existentes

Leitos SUS

02

02

03 - CIRURGIA GERAL
CLÍNICOS
33 - CLINICA GERAL
OBSTÉTRICOS
OBSTETRICIA CLINICA
COMPLEMENTARES
UNIDADE DE ISOLAMENTO
PEDIÁTRICOS

Leitos Existentes

Leitos SUS

PEDIATRIA CLÍNICA

7

5

TOTAL GERAL DE LEITOS

48

38

Fonte: DATASUS/CNES Competência 01/2021 e Legislação vigente – acesso em 17/02/2021

4.4 Instalações físicas para assistência à saúde
Quadro 4 – Distribuição quantitativa dos ambientes ativos da instituição contratada
AMBULATORIAL
Instalação:

Qtde./Consultório:

Leitos/Equipos:

CLINICAS ESPECIALIZADAS

6

0

CLINICAS INDIFERENCIADO

4

0

SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL

1

1

SALA DE CURATIVO

1

0

SALA DE NEBULIZACAO

1

0

SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO

2

1

HOSPITALAR
Instalação:

Qtde./Consultório:

Leitos/Equipos:

SALA DE CIRURGIA

2

0

SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL

1

0

SALA DE RECUPERACAO

1

2

SALA DE PARTO NORMAL

1

1

SALA DE PRE-PARTO

1

1

LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO

4

8

18

LEITOS RN NORMAL

0

0

LEITOS RN PATOLOGICO

0

0

Fonte: DATASUS/CNES_Competência 05/2021e Legislação vigente – acesso em 18/05/2021.

4.5 Capacidade Instalada de Equipamentos
Quadro 5 – Distribuição quantitativa de equipamentos disponíveis segundo CNES.
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
Equipamento:

Existente:

Em Uso:

SUS:

RAIO X DE 100 A 500 MA

1

1

SIM

TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO

1

1

SIM

ULTRASSOM ECOGRAFO

1

1

SIM

Existente:

Em Uso:

1

1

Existente:

Em Uso:

BERÇO AQUECIDO

2

1

SIM

BOMBA DE INFUSAO

2

2

SIM

DESFIBRILADOR

1

1

SIM

EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA

1

1

SIM

INCUBADORA

2

2

SIM

MONITOR DE ECG

2

2

SIM

MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO

1

1

SIM

REANIMADOR PULMONAR/AMBU

4

4

SIM

RESPIRADOR/VENTILADOR

3

3

SIM

EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
Equipamento:
GRUPO GERADOR

SUS:
SIM

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
Equipamento:

SUS:

EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
Equipamento:
ELETROCARDIOGRAFO

Existente:

Em Uso:

1

1

SUS:
SIM

Fonte: DATASUS/CNES05/2021e Legislação vigente – acesso em 18/05/2021

4.6 Serviços de Apoio Diagnósticos e Terapêuticos
A instituição contratada oferta em sua estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico às
atividades ambulatoriais e hospitalares para atendimento eletivo e de urgência. Os
procedimentos de diagnose de média e complexidade são disponibilizados para a rede de
assistência de acordo com os mecanismos de regulação vigente.
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Os serviços de complementação diagnóstica oferecidos pelo Hospital aos usuários do
Sistema Único de Saúde estão descritos no quadro a seguir.

Quadro 6 – Serviços de apoio diagnóstico oferecido aos usuários do SUS

SERVIÇOS
HOSPITAL DIA
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA
SERVICO DE HEMOTERAPIA
COMISSOES E COMITES
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
Fonte: DATASUS/CNES 01/2021 e Legislação vigente – acesso em 17/01/2021

4.7 Outros serviços de suporte ao atendimento
Quadro 7 – Serviços de apoio ao atendimento do Usuário do SUS

Serviço:

Característica:

CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS

PROPRIO

FARMACIA

PROPRIO

LAVANDERIA

PROPRIO

NECROTERIO

PROPRIO

SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

PROPRIO

Fonte: DATASUS/CNES 05/2021 e Legislação vigente – acesso em 18/05/2021

4.8 Recursos Humanos
As unidades de serviços existentes na instituição se organizam por meio das categorias
profissionais apresentadas no Quadro 7 e por especialidades médicas no Quadro 8.

Quadro 8– Unidade de produção de serviços segundo categorias profissionais de saúde.
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PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO DE PROFISSIONAIS

Administrador

01

Agente de Higiene e Segurança

06

Assistente Administrativo

02

Supervisor Administrativo

01

Auxiliar de Enfermagem

01

Auxiliar de Farmácia de Manipulação

01

Auxiliar de Serviços Jurídicos

01

Auxiliar de Manutenção Predial

01

Cozinheiro Geral

02

Diretor de Serviços de Saúde

01

Enfermeiro

06

Farmacêutico

01

Medico

15

Recepcionista Geral

04

Supervisor de Lavanderia

02

Técnico de Enfermagem

14

Técnico em Radiologia e Imagenologia

01

TOTAL

60
Fonte: DATASUS/CNES 04/2021 e Legislação vigente – acesso em 21/05/2021

Quadro 9 – Demonstrativo de especialidades médicas cadastradas no CNES.

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Nº DE PROFISSIONAL

Médico Anestesiologista

01

Médico Cirurgia Pediátrica

02

Médico Cirurgia Vascular

01

Médico Cirurgião Geral

04

Médico Clínico

04

Médico em Radiologia e diagnóstico por Imagem

01

Médico Ginecologista e Obstetra

01

Médico Ortopedista/Traumatologista

01

TOTAL

15

Fonte: DATASUS/CNES 01/2021 e Legislação vigente – acesso em 17/01/2021

4.9 Atividades Assistenciais
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A assistência à saúde prestada pelo Hospital deverá garantir, de acordo com a
capacidade instalada, o cumprimento de todos os procedimentos pactuados que se façam
necessários para o atendimento integral das necessidades dos usuários que lhe forem
direcionados através da Central de Regulação da SMS.
As atividades assistenciais realizadas pelo Hospital serão apresentadas ao gestor e as
metas avaliadas pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização, mensalmente.

4.10 Atenção Ambulatorial
A atenção ambulatorial envolve um conjunto de atividades e serviços de média
complexidade, que são ofertadas aos usuários e abrange consultas especializadas, serviços de
apoio diagnóstico terapêutico e urgência/emergência obstétrica.
A Ficha de Programação Orçamentária (FPO) será discriminada por procedimento
podendo ser remanejado mediante acordo prévio com o Controle e Avaliação, antes da
disponibilização da agenda e execução do procedimento, mediante documentação
comprobatória e assinada pelas partes, até o limite financeiro da forma organizacional e tipo de
financiamento na competência, desde que o quantitativo seja acompanhado e validado pela
supervisão médica e administrativa, em consonância com os parâmetros estabelecidos e grupos
condutores das redes.

4.11 Consultas Médicas Especializadas
Serão ofertadas consultas médicas especializadas nos ambulatórios de: Ginecologia e
obstetrícia, cirurgia geral,ortopedia e traumatologia pediatria; O fluxo de encaminhamento das
consultas, inclusive os egressos, será realizado através da Central de Regulação do Município.
O fluxo de encaminhamento de consultas será realizado através da Central de Regulação
do Município, sendo obrigatória a apresentação de 100% da meta pactuada. As consultas de
egressos do Hospital obedecerão a um percentual máximo de 30%do total das consultas e será
agendado pelo hospital via Central de Regulação.

4.12 Procedimentos Ambulatoriais De Média Complexidade
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O Hospital oferta procedimentos ambulatoriais, com cobertura para vários segmentos e
especialidades, respeitando a condição do serviço pactuado e conveniado, quantitativos físicos
e financeiros por especialidades serão demonstrados na planilha de procedimentos
ambulatoriais de média complexidade.

4.13 Análises Clínicas

Os procedimentos Laboratoriais com finalidades diagnósticas, que dão suporte a
instituição estão descritos segundo forma de organização da Tabela de Procedimentos do
Sistema Único de Saúde.

4.14 Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Os Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), ambulatoriais e hospitalares
serão totalmente regulados pelos mecanismos vigentes da Central de Regulação sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo às metas quantitativas
descritas neste DOCUMENTO DESCRITIVO.

4.15 Atenção Hospitalar
A atenção hospitalar de que trata este DOCUMENTO DESCRITIVO diz respeito ao
conjunto de ações e serviços ofertados ao paciente e seus familiares em regime de internação
relacionados no quadro de procedimentos hospitalares anexo.
O Hospital é referência para internação em média complexidade nas áreas ortopedia e
traumatologia, pediatria, cirurgia geral, laqueadura, vasectomia, ginecologia e obstetrícia.
A assistência hospitalar aos usuários do SUS será executada respeitando os parâmetros
de internações definidos pelo SUS, compreendendo as áreas pactuadas e conveniadas.
O Hospital obriga-se a utilizar todos os recursos disponíveis de diagnósticos e
tratamentos necessários ao atendimento dos usuários do SUS, até o limite financeiro definido
pelos parâmetros deste DOCUMENTO DESCRITIVO, entretanto, havendo necessidade da
realização de procedimentos não previstos neste Descritivo e indispensável para guardar a vida
do paciente, o Hospital solicitará, em caráter de exceção a autorização do Controle e Avaliação
da Secretaria Municipal de Saúde SMS-Diamantino para realização do procedimento.
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Em caso de solicitação das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMs) o Hospital
deverá seguir o fluxo estabelecido como Diretriz o Manual do Ministério da Saúde
SIA/SIH/SUS, na qual o médico supervisor é quem fará a avaliação do Laudo de Solicitação de
OPMs, para verificação da real necessidade da viabilização da OPMs (Manual Técnico
Operacional do Sistema/SIH-Sistema de Informação Hospitalar), capítulo de OPM. Itens 27,
27.1 e 27.2 págs. 31 a 33; versão Janeiro/2015, que estabelece critérios de procedimentos).
Assim, no momento do faturamento, faz se necessário colocar o CNPJ da empresa e o médico
irá supervisionar mediante exames de diagnóstico por imagem se o material solicitado é o
efetivamente realizado, devidamente anexado ao prontuário do paciente.

5.0 FLUXO OPERACIONAL SISREG OU EQUIVALENTE

5.1 Consultas e Exames
O estabelecimento de saúde deverá proceder à solicitação de toda a demanda através da
Central de Regulação, utilizando o sistema SISREG ou Equivalente. Após o procedimento ser
autorizado pela Central de Regulação, o estabelecimento de saúde deverá visualizar e informar
imediatamente ao usuário a data, local e horário do atendimento, emitindo para isso, a
autorização do procedimento (laudo SISREG impresso com o número de chave).
O estabelecimento executante deverá confirmar a execução dos procedimentos na data
de sua realização, via SISREG utilizando-se do número de chave impresso no laudo, ressaltando
que a não confirmação com o número da chave inviabilizará o faturamento do mesmo.
A agenda de oferta de serviços para o mês subsequente deverá ser enviada, pelos
estabelecimentos de saúde (executantes), impreterivelmente, com 30 dias do mês que antecede
a agenda, disponibilizando 100% da agenda em consultas e exames pactuados sendo 70% para
demanda da Central de Regulação e 30% para egressos do hospital, por e-mail ou entregue no
protocolo da Central de Regulação, assinadas e carimbadas sem rasuras e com informações
exatas e fidedignas.
Qualquer impedimento previsível (férias do profissional, desativação de serviço, etc.), o
prestador deverá comunicar com antecedência mínima de trinta (30) dias, através de Oficio à
Central de Regulação e nos casos de impedimento imprevisível (quebra de equipamento, etc.)
deverá ser comunicado no prazo de até dois (2) dias úteis.
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Na ausência do profissional ou qualquer outro impedimento (quebra se equipamento,
etc.) na data do atendimento, o prestador deverá contatar imediatamente a Central de Regulação
para comunicar e efetuar a transferência da agenda para a data mais próxima disponível deste
profissional ou de outro, como também comunicar aos usuários imediatamente a nova data para
atendimento.

5.2 Internações Eletivas
O Hospital deverá proceder à solicitação pelo SISREG, ao visualizar a disponibilização
da internação, o mesmo realizará o agendamento do procedimento hospitalar e informará via
telefone imediatamente ao usuário, a data, local e horário do atendimento. Caso não consiga o
contato com o usuário por qualquer motivo o prestador deverá entrar em contato com a Central
de Regulação em até 24hs que antecede a data do procedimento hospitalar coma justificativa
da devolução. O estabelecimento executante realizará a confirmação da execução do
procedimento hospitalar, via SISREG informando a data de alta do paciente.
Ressalta-se que depois de agendado o procedimento e caso haja situações que provoque
a não realização do mesmo, é de total responsabilidade da unidade executante providenciar a
melhor alternativa no menor prazo possível para cumprir o atendimento.
Em relação às recusas dos pacientes, serão consideradas as justificativas plausíveis:
a) Pacientes inaptos ou sem condições clinicas: deverão ser encaminhadas justificativas a
coordenação da central, com declaração sobre a impossibilidade de realizar o
procedimento sendo este assinado e carimbado pelo médico;
b) Falta de contato com o paciente: deverá ser relatado o número de tentativas que realizou,
o número telefônico a data e horário das tentativas e antes de proceder a recusa o
Hospital deverá entrar em contato com a equipe da Central de Regulação no prazo
supracitado acima.
c) Regulação Excedente X Capacidade Instalada: Especificar o quantitativo atualizado do
teto realizado no mês corrente que comprove o teto excedente para realização do
procedimento.
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Importante ressaltar que para os itens a, b e c todas as comunicações de recusas, ou seja,
as solicitações de retorno à pendência no sistema deverão rigorosamente ser acompanhadas pela
próxima data de realização.

6. DO FINANCIAMENTO DOS HOSPITAIS
(Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013, CAPÍTULO IV)
O repasse dos recursos financeiros pelos entes federativos aos hospitais contratualizados
será realizado de maneira regular e condicionado ao cumprimento das metas quantitativas e
qualitativas, do componente pré-fixado, estabelecidas neste DOCUMENTO DESCRITIVO.
O valor do orçamento PRÉ – FIXADO, de acordo com o Artigo 17, será composto
(Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de setembro de 2017. Origem: Portaria nº
3.410/GM/MS/2013 Art.17.):
I – pela série histórica de produção aprovada da média mensal dos 12 meses anteriores
à celebração do contrato da média complexidade;
II – por todos os incentivos de fonte Federal, Estadual e Municipal, com detalhamento
de tipo e valor, vinculados ao alcance das metas quali-quantitativas.
Do Repasse dos Recursos Financeiros, Artigo 28 – § 1º O valor pré-fixado dos recursos
de que trata o "caput" serão repassados mensalmente, distribuídos da seguinte forma:
I – 40% (quarenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas qualitativas;
II – 60% (sessenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas quantitativas.

Se o Hospital não atingir pelo menos 50% (cinquenta por cento) das metas qualitativas
ou quantitativas pactuadas por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados deverá
revisar o instrumento de Contratualização, DOCUMENTO DESCRITIVO, ajustando para
baixo as metas e o valor financeiro dos recursos a serem repassados, mediante termo aditivo,
de acordo com a produção aprovada do hospital, manifestação da Comissão de
Acompanhamento da Contratualização - (CAC), aprovação do gestor local/SUS e
disponibilidade orçamentária.
Entretanto, se o hospital apresentar percentual de cumprimento das metas superior a
100% por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados deverá reavaliar as metas
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do DOCUMENTO DESCRITIVO e os valores contratuais, com vistas ao reajuste, mediante
termo aditivo, aprovação do gestor local do SUS e disponibilidade orçamentária.
Para efeito de pagamento todos os procedimentos previstos neste DOCUMENTO
DESCRITIVO deverão estar regulados e efetuado baixa no sistema e em caso de realização de
outros procedimentos não previstos no presente, os mesmos estarão condicionados à
autorização prévia do Controle e Avaliação e pagos conforme a Tabela SUS.
Os recursos financeiros referentes a fonte municipal compõe também o orçamento pré
fixado e objetiva o incentivo ao apoio a execução do contrato, garantindo aos pacientes de
Diamantino e Região ações como o atendimento pré operatório, avaliação de risco cirúrgicos,
complementos de valores de procedimentos, consultas, contraste e sedação em exames para
serviços de diagnósticos e imagem e outros necessários para garantia do atendimento integral
do paciente da admissão até a alta.

Componente PRÉ-FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de produção
aprovada, conforme série histórica da média complexidade ambulatorial e hospitalar, bem como
incentivos de fonte Federal, Estadual e Municipal, vinculados ao alcance de metas qualiquantitativas, após avaliação e validação mensal pela Comissão de Acompanhamento de
Contratualização – CAC, a qual será encaminhada ao Fundo Municipal de Saúde (através da
SMS) juntamente com a ata e os relatórios de desempenho.

Componente PÓS-FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de produção
apresentada/regulados, realizados pelo hospital, supervisionados, processados e aprovados no
Sistema de Informação Ambulatoriais – SIA/SUS de acordo com o estabelecido na
programação físico/financeira contida no instrumento contratual/Documento Descritivo pelos
SIHD/SIA/SUS e autorizada pelo gestor local.

7.0 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRÉ-FIXADO

MENSAL (R$)

TOTAL ANUAL (R$)

PRODUÇÃO FONTE – 146 FEDERAL
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Média Complexidade Ambulatorial

R$ 6.645,21

R$ 79.742,52

Média Complexidade Hospitalar

R$ 63.873,84

R$ 766.486,08

SUBTOTAL

R$ 70.528,05

R$ 846.228,60

REPASSE/INCENTIVOS DE FONTE
ESTADUAL Fonte 142 Estadual
Portaria N.º 048/2018/GBSES

MENSAL(R$)
R$ 250.000,00

TOTAL ANUAL (R$)
R$ 3.000.000,00

REPASSE/INCENTIVOS DE FONTE
MUNICIPAL Fonte102 Municipal

MENSAL(R$)

TOTAL ANUAL (R$)

Fundo Municipal De Saúde De Diamantino

R$ 210.000,00

R$ 2.520.000,00

TOTAL Pré - Fixado

R$ 530.528,05

R$ 6.366.228,60

PÓS - FIXADO

VALOR MÉDIO

MENSAL(R$)

TOTAL ANUAL (R$)

AMBULATORIAL

TOMOGRAFIA 80UNID

R$ 234,33

R$ 18.747,20

R$ 224.966,40

Total Pós fixado

R$ 18.747,20

R$ 224.966,40

TOTAL PRÉ E PÓS-FIXADO

R$ 549.275,25

R$ 6.591.195,00

8. DAS RESPONSABILIDADES DA ESFERA DE GESTÃO
(Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO II)

8.1 Da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino
I – Realizar pagamento mensal do Componente Pré-Fixado, mediante o efetivo repasse
Federal/Estadual que será composto pelo valor médio mensal de produção aprovada de série
histórica referente à média complexidade ambulatorial e hospitalar e por todos os incentivos de
fonte Federal, parte Estadual e Municipal, com detalhamento do tipo e valor vinculados ao
alcance das metas quali-quantitativas, após avaliação e validação mensal pela Comissão de
Acompanhamento de Contratualização - CAC de acordo com o estabelecido na Programação
Físico-Orçamentária;
II – Garantir a transferência dos recursos previstos neste Convênio, na forma estabelecida e
formalizada neste instrumento;
III – Acompanhar, supervisionar, coordenar, regular, controlar, fiscalizar, auditar a execução e
avaliar as ações relativas à execução dos serviços pactuados neste Convênio e seus anexos;
IV – Acompanhar e monitorar o desempenho de 100% (cem por cento) dos indicadores,
constantes no Apêndice I referente às metas quantitativas para avaliação de desempenho,
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conforme normas operacionais vigentes, respeitando a universalidade do acesso, a integralidade
do cuidado e a equidade na prestação dos serviços como princípios norteadores do Sistema de
Regulação;
V - Encaminhar os usuários devidamente regulados pelo SISREG III com o respectivo número
do Cartão SUS, de acordo com os agendamentos, conforme aberturas de grades de consultas e
exames/procedimentos pactuados;
VI - Verificar se a emissão das Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) que estão sendo
apresentadas para o faturamento, estão reguladas e autorizadas via SISREG III;
VII - Monitorar o cumprimento das responsabilidades pelas partes envolvidas, notificando-as
formalmente para tomada de providências quando necessário, toda e qualquer ocorrências
referente aos serviços prestados, conforme sua habilitação/credenciamento de acordo com
DOCUMENTO DESCRITIVO;
VIII - Revisar todas as metas e indicadores de desempenho acordado no presente
DOCUMENTO DESCRITIVO, com objetivo de avaliar a execução do Convênio e adequar
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;
IX - Instituir e garantir o funcionamento regular e adequado da Comissão de Acompanhamento
da Contratualização/CAC;
X - Garantir a validação do cumprimento das metas Quali-Quantitativas, estabelecidas no
DOCUMENTO

DESCRITIVO

pela

Comissão

de

Acompanhamento

da

Contratualização/CAC, aplicando assim os critérios e percentual das faixas de desempenho e
recurso financeiro alcançado;
XI - Garantir que os indicadores dos hospitais estejam em consonância com o preconizado nas
Portarias Ministeriais, em especial os Artigos 10, 11 e 12 da Portaria de Consolidação n.º 2 de
28/09/2017. Origem: Portaria nº. 3.410/GM/MS/2013, entre outras legislações aplicáveis e
vigentes;
XII - Exercer atividades de Controle, Avaliação e Auditoria na CONVENIADA, mediante
procedimentos de supervisão direta e/ou indireta local das ações desenvolvidas pelo hospital e
serviços contratados, de acordo com as normas que regem o SUS e ainda em casos específicos,
determinará Auditoria especializada como subsídios;
XIII - Apresentar sempre que solicitado pela CONVENIADA, relatórios de atividades que
demonstrem, quantitativa e qualitativamente, para uma correlação com as metas do
DOCUMENTO DESCRITIVO, e após avaliar os resultados alcançados e os recursos
financeiros repassados;
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XIV - Definir a área territorial de abrangência e a população de referência dos hospitais sob sua
gestão, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Comissão
Intergestores Regional (CIR), bem como nos Planos de Ação Regional das Redes Temáticas;
XV - Estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde.
XVI - Definir as ações e serviços a serem contratados de acordo com o perfil assistencial do
hospital e capacidade instalada e de acordo com as necessidades epidemiológico e sócio
demográfica da região de saúde, conforme pactuação na CIB e na CIR, bem como nos Planos
de Ação Regional das Redes Temáticas;
XVII - Financiar de forma Tripartite as ações e serviços de saúde contratualizadas, conforme
pactuação, considerada a oferta das ações e serviços pelos entes federados, às especificidades
regionais, os padrões de acessibilidade, o referenciamento de usuários, necessidade do serviço
e escala econômica adequada conforme disponibilidade orçamentária;
XVIII- Prever metas e compromissos específicos para a atenção à saúde indígena, respeitando
os direitos previstos na legislação e suas especificidades socioculturais, conforme pactuação no
âmbito do subsistema de saúde indígena;
XIX - Gerenciar os instrumentos formais de contratualização sob sua gestão, visando à
execução das ações e serviços de saúde e demais compromissos contratualizados;
XX - Realizar a regulação das ações e serviços de saúde contratualizados, por meio de:
a) estabelecimento de fluxos de referência e contra referência de abrangência municipal,
regional e estadual, de acordo com o pactuado na CIB e/ou CIR;
b) implementação de protocolos para a regulação de acesso às ações e serviços
hospitalares e definição dos pontos de atenção, bem como suas atribuições na RAS para a
continuidade do cuidado após alta hospitalar;
c) regulação do acesso às ações e serviços de saúde, por meio de centrais de regulação,
de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação;
XXI - Realizar investigação de denúncias de cobrança indevida de qualquer ação ou serviço de
saúde contratualizado prestada pelo hospital ou profissional de saúde;
XXII- Cumprir as regras de alimentação e processamentos dos seguintes sistemas:
 Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
 Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS);
 Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
 Sistema de Regulação (SISREG III);
 Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN);
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 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC);
 Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM);
 Sistema de Informação do Câncer (SISCAN);
 Outros sistemas que venham a ser criados no âmbito da atenção hospitalar no SUS.
XXIII - Encaminhar através da Central de Regulação ao Hospital somente as demandas que
estejam de acordo com o seu Perfil Assistencial, com a Planilha físico-orçamentária anexa ao
DOCUMENTO DESCRITIVO e capacidade instalada;
XXIV – Efetuar o repasse dos incentivos financeiros da União e/ou Estado de acordo com as
Portarias preestabelecidas ou outras Portarias que vierem a ser publicadas, condicionado ao
efetivo repasse da União e da Secretaria Estadual de Saúde/SES/MT ao Fundo Municipal de
Saúde, observando a vigência estabelecida e conforme contido na Programação FísicoFinanceiro do DOCUMENTO DESCRITIVO não podendo ser exigido contraprestação
pecuniária do ente público municipal na ausência de repasse desses recursos;
XXV – Garantir o atendimento de procedimentos indispensáveis ao tratamento do usuário para
controle da evolução da doença, elucidação diagnóstica, entre outros que venham compor a
reabilitação do paciente, realizados durante o período de internação hospitalar e/ou tratamento
ambulatorial, sendo estes estabelecidos em DOCUMENTO DESCRITIVO. Caso ocorra
excepcionalidade, ou seja, não prever no DOCUMENTO DESCRITIVO, notificar a
CONVENENTE comprovando a real necessidade desta.

8.2

DAS RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA
(Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO III)

I- Cumprir as responsabilidades estabelecidas na legislação do SUS, no âmbito Federal,
Estadual e Municipal que regem o presente convênio, bem como o cumprimento dos
compromissos e as metas pactuadas no DOCUMENTO DESCRITIVO, e seus respectivos
apêndices e anexos, em especial:
a) Execução das ações necessárias à consecução do objeto deste convênio, conforme
contratualizados em DOCUMENTO DESCRITIVO, oferecendo aos usuários do SUS todos
os recursos necessários ao seu atendimento, de acordo com Serviços de Classificações vigentes
de acordo com a Capacidade Instalada, os quais terão como referência os constantes na Tabela
SIGTAP/SUS;
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b) Garantir ao usuário do SUS, que na modalidade de Internação Hospitalar, o
tratamento seja realizado na sua integralidade, nos casos na qual houver a necessidade de
realização de procedimentos para complementação na sua admissão, complementação
diagnóstica e terapêutica, este não deverá ser encaminhado para a Central de Regulação. Em
hipótese alguma deixar de confirmar a realização ou não do atendimento (a confirmação é feita
através da chave gerada pelo SISREG);
c) Garantir ao usuário do SUS, que na modalidade de Atendimento Ambulatorial, o
tratamento seja realizado na sua integralidade, nos casos na qual houver a necessidade de
realização de procedimentos para complementação Diagnóstica e Terapêutica, dentro dos
limites Físico-Financeiros contratualizados, este não deverá ser encaminhado para a Central de
Regulação. Em hipótese alguma deixar de confirmar a realização ou não do atendimento (a
confirmação é feita através da chave gerada pelo SISREG);
d) Garantia de forma prioritária, mediante solicitação do Gestor de acordo com o
pactuado no DOCUMENTO DESCRITIVO, quando se tratar de liminar, sob pena das
sanções penais, civis e administrativas cabíveis;
e) Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes conforme
determinações do Conselho Federal de Medicina, e o arquivo médico, pelo prazo mínimo
previsto na legislação, ressalvados outros prazos previstos em Lei;
f) Registro no prontuário médico as razões técnicas alegadas quando da decisão de não
realizar qualquer ato médico previsto neste convênio;
g) Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de
experimentação, sem autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme art.
7º, inciso 2 da Resolução nº196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996;
h) Atendimento aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário,
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços na modalidade ambulatorial e
hospitalar, de caráter eletivo ou emergencial conforme pactuado;
i) Garantia da presença de acompanhante em tempo integral, no hospital nas internações
de crianças e adolescentes até 18 anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes (Trabalho de
Parto, Parto e Pós-Parto Imediato) e indígenas podendo a CONVENIADA acrescer à conta
hospitalar as diárias do acompanhante, correspondentes ao alojamento e alimentação de acordo
com as legislações específicas;
j) Notificar os órgãos competentes os casos suspeitos e confirmados de violência, maus
tratos e negligência, de acordo com a legislação específica;
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k) Garantia da visita ampliada ao paciente do SUS internado quando couber;
l) Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente
respeitada a crença religiosa dos mesmos;
m) Dispor de serviço de admissão solicitando aos pacientes, ou a seus representantes
legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento, se
for o caso, especificada no fluxo estabelecido pelo Gestor Municipal;
n) Informação sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam
referenciados para atendimento, registrando o município de residência;
o) Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes;
p) Justificar as razões técnicas da não realização de qualquer ato profissional quando
requerido, por escrito, pelo paciente ou por seu responsável;
q) Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente risco de morte ou obrigação legal;
II - Assegurar a Alta Hospitalar responsável, conforme estabelecido na Política Nacional
de Atenção Hospitalar - PNHOSP;
III - Manter em pleno funcionamento, Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, que será
responsável pela realização da Vigilância Epidemiológica de doenças de notificação
compulsória, assim como ações relacionadas a outros agravos e/ou situações inusitadas de
interesse epidemiológico;
IV - Manter em pleno funcionamento a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar –
CCIH, a Comissão de Análise de Óbitos, a Comissão de Revisão de Prontuários constantes no
DOCUMENTO DESCRITIVO;
V- Apresentar à Supervisão Administrativa (visita in loco), até o 15º (décimo quinto)
dia útil de cada mês, relatórios das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Treinamento em
Humanização, Atas de Reuniões das Comissões obrigatórias constantes no DOCUMENTO
DESCRITIVO (Metas Qualitativas), bem como outros Relatórios que a Comissão Permanente
de Acompanhamento da Contratualização solicitar;
VI - Garantir e assegurar a observância das normas de segurança do paciente decorrente
de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticada por seus
empregados, assegurando-se, em qualquer caso, o direito de regresso contra o responsável, sem
prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;
VII - É vedado à cobrança por serviços médicos ambulatoriais e hospitalares, assim
como outros complementares da assistência ao usuário do SUS, ou ao seu representante, por
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profissional empregado, vinculado ou preposto seguindo o princípio da gratuidade, assegurado
o devido processo legal para identificação do responsável pela cobrança indevida;
VIII - Garantir a entrega ao usuário ou ao seu responsável, no ato de saída do
estabelecimento, documento impresso e legível, constando histórico do atendimento prestado
ou resumo de alta, data e local de retorno se necessário, na qual conste, também, a descrição
“Esta conta foi paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições
sociais”;
IX- Manter afixado, em local visível aos seus usuários, os seguintes avisos:
a) Estabelecimento integrante da Rede SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa
condição;
b) Informações que possibilitem o acesso dos usuários a Ouvidoria local e Geral do
SUS, para sugestões, reclamações e denúncias;
XI - Manter durante a execução deste Convênio todos os requisitos das suas habilitações
nos serviços de baixa e média complexidade, cumprindo com todas as suas obrigações técnica
exigidas, mantendo o padrão de qualidade dos serviços prestados, instalações físicas,
profissionais, dentre outras conforme preconiza as Portarias vigentes para qual o hospital seja
habilitado;
XII - Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e os instrumentos
necessários para a realização dos serviços e ações pactuadas;
XIII - Realizar a gestão de leitos hospitalares, com vistas a otimização da utilização;
XIV - Observar, na aplicação dos recursos e na execução das ações e serviços, o grau
de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional conforme normativas legais
vigentes (Federal, Estadual e Municipal);
XV - Submeter-se ao Sistema de Regulação instituída pela Secretaria Municipal de
Saúde de Diamantino nas seguintes condições:
a) Manter todas as Internações de Urgência e Emergência em todas as especialidades
pactuadas e habilitadas conforme perfil assistencial do hospital, devidamente solicitada á
Central de Regulação em tempo real, sendo vedado primeiramente à internação e posterior
solicitação de autorização a Central de Regulação, em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia, ininterruptos durante os 07 (sete) dias da semana, conforme legislação vigente;
b) Garantir o atendimento em até 30 (trinta) dias de todos os procedimentos
ambulatoriais e hospitalares em todas as especialidades pactuadas após a devida autorização,
sendo o não atendimento dentro do prazo estabelecido acarretará em penalidade de recusa e
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consequente perda de pontuação na avaliação do cumprimento de metas, obedecendo para tanto
o fluxo estabelecido pela Coordenadoria de Regulação;
c) A CONVENIADA não recusará o atendimento e a internação de usuários do SUS,
sob alegação de inexistência de leitos vagos, nos casos em que ultrapasse a Capacidade
Instalada do hospital, comprovado por meio do Censo Diário da unidade, obriga-se a
CONVENIADA a acomodar o usuário do SUS em instalação de nível igual ou superior a do
SUS, garantindo-o a gratuidade da atenção, até existir vaga disponível nos leitos conveniados
ou;
d) Responsabilizar-se pela contra referência dos usuários, caso conforme alegação do
item b, devendo obrigatoriamente a CONVENIADA, realocar o paciente em até 24 (vinte e
quatro) horas;
e) Alimentar regularmente o Sistema SISREG, mantendo a fidedignidade das
informações, em especial diante da confrontação de faturamento de AIH;
f) Manter atualizado a evolução clínica no Sistema SISREG, sendo vedada a falta de
alimentação, bem como responder os pedidos de complementação de informação deduzidos
pelos médicos reguladores da Coordenadoria de Regulação de acesso.
XVI - Garantir a essencialidade e continuidade do serviço a ser prestado pela
CONVENIADA, sendo que em situações de paralisações, greves, danificações a necessidade
de manutenção ou substituição de equipamentos bem como as intercorrências em relação à
ausência temporária de profissionais, dentre outros que poderão acarretar no não atendimento
do usuário do Sistema Único de Saúde, Comunicar oficialmente a convenente, já com as
propostas de soluções visando a não interrupção do cumprimento da agenda regulada pela
Central de regulação; sob pena de serem aplicadas as penalidades cabíveis;
XVII - Apresentar documentos, relatórios, por escrito, ou no próprio sistema, contendo
as razões pelo não atendimento dos serviços conveniados e regulados pela Central de
Regulação, quando forem necessários e solicitados pela CONVENENTE em até 72 (setenta e
duas) horas, a fim de não deixar o usuário sem atendimento na Rede;
XVIII - Garantir acesso, bem como realizar todos os procedimentos relacionadas às
linhas prioritárias de cuidados previstos nas Portarias Ministeriais de habilitações, conforme
serviços habilitados no hospital;
XIX - Cumprir as metas estabelecidas em DOCUMENTO DESCRITIVO, não sendo
permitida a suspensão dos serviços ora contratados sob a alegação de atrasos dos Incentivos
Financeiros complementares repassados pelo Estado;
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XX - Cumprir as regras de alimentação e processamentos dos seguintes sistemas:
a) Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) local;
b) BPA (Boletim de Produção Ambulatorial) Consolidado e Individualizado;
c) c Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS);
d) Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN);
e) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC);
f) Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA);
g) Sistema de Regulação (SISREG):
h) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM);
i) Outros sistemas que venham a ser criados no âmbito do SUS;
XXI - Informar ao CONVENENTE, em tempo hábil os profissionais que serão incluídos ou
desligados no CNES, através de formulário definido pelo Ministério da Saúde, devidamente
assinado pelo Diretor do hospital;
XXII - Permitir e facilitar o trabalho da CONVENENTE, garantindo o acesso dos técnicos da
SMS, o pleno acesso aos documentos e sistemas e informações originados em decorrência da
aplicação deste convênio na realização do Acompanhamento, Supervisão, Fiscalização e
Auditoria às ações desenvolvidas pelo hospital;
XXIII - Submeter-se ao Controle do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), Sistema Municipal
de Auditoria, Auditoria Assistencial, Supervisão Médica no âmbito do SUS, e aos órgãos de
controle externo da Administração Pública, assegurando o pleno acesso aos documentos
originados em decorrência da aplicação deste convênio;
XXIV - Garantir o acesso aos membros do Conselho Municipal de Saúde ao serviço conveniado
no exercício de seu poder de fiscalização;
XXV - Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem à
quantidade, execução e qualidade do atendimento objeto deste Convênio;
XXVI - Indicar 2 (dois) representantes e seus respectivos suplentes para participar como
Membros titulares da Comissão Permanente de Acompanhamento de Contratualização –
CPAC;
XXVII - Garantir a participação dos membros titulares ou de seus respectivos suplentes, e 1
(um) Técnico da Área desta instituição nas avaliações mensais da Comissão;
XXVIII- Manifestar-se quando houver discordância do desempenho obtido nos indicadores,
solicitando através de documento oficial uma Reunião extraordinária com a Comissão de
Acompanhamento da Contratualização - CAC;
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XXIX - Prestar Assistência Médica, sem ônus ao usuário, em regime de Internação Hospitalar,
Ambulatorial e apoio diagnóstico e terapêutico, de caráter eletivo e de urgência a população,
conforme previsto no anexo do presente DOCUMENTO DESCRITIVO; e desenvolver
atividades de Ensino e Pesquisa na Área da Saúde;
XXX – Garantir a execução do atendimento ao usuário, como também solicitar procedimentos
que complementam o tratamento do mesmo. Em hipótese alguma deixar de confirmar a
realização ou não do atendimento (a confirmação é feita através da chave gerada pelo SISREG);
XXXI – Responsabilizar-se por todas as ações e serviços, bem como pagamentos/repasses
financeiros, concernente a prestação de serviço por empresas terceirizadas do hospital, ficando
a CONTRATANTE isenta das obrigações para com estes;
XXXIII – Garantir a execução do procedimento com a OPME contemplada pelo SUS, caso este
não seja contemplado pelo SUS, deverá conter no laudo médico pelo menos de 3 (três)
evidências científicas que comprovem a necessidade de outro, bem como a especificidade deste.
Este após essa justificativa será submetida a um Parecer Técnico do médico especialista da
Rede SUS.

9. DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO CAC.
(Origem: Portaria nº 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO V, SEÇÃO IV)

Todas as metas e indicadores de desempenho acordado no presente DOCUMENTO
DESCRITIVO serão avaliados pela Comissão de Acompanhamento da Contratualização, que
será composta em consonância como Regimento Interno CAC:

a) 02 (dois) Representantes do Gestor Municipal;
b) 02 (dois) Representantes da instituição contratada;
c) 02 (dois) Representantes do Conselho Municipal de Saúde de Diamantino;
d) 01 (Um) Representante do Escritório Regional;

A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês para monitorar e avaliar as
metas e indicadores de desempenho, subsidiada por relatórios gerenciais emitidos pelo Controle
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e Avaliação e Central de Regulação por meio de Sistemas de Informações Oficiais e visitas “in
loco”, e documentos emitidos pelo hospital e outros que se fizerem necessários.
Parágrafo Único: Encaminhar relatórios técnicos para comissão em até 3 (três) dias
úteis antes da reunião de avaliação para subsidiar a CAC.

9.1 Dos Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo Geral desta Comissão é acompanhar a execução dos Contratos e/ou
Convênios celebrados entre a SMS de Diamantino e o Hospital contratualizado no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 4º. Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de setembro de 2017. Origem: Portaria
Ministerial 3.410/GM/MS/2013 (Art. 32). Nos objetivos específicos a Comissão monitorará a
execução das ações e serviços de saúde pactuadas, devendo:
I – avaliar o cumprimento das Metas quali-quantitativas e Físico/financeiras emitindo o
correspondente ateste, conforme previsto no DOCUMENTO DESCRITIVO;
II – acompanhar através do CNES a capacidade instalada dos Hospitais;
III – recomendar a readequação das Metas pactuadas, os recursos financeiros a serem
repassados e outras que se fizerem necessárias;

9.2 Das Competências
Compete à Comissão de Acompanhamento da Contratualização da Secretaria Municipal
de Saúde de Diamantino, além do monitoramento e a avaliação das ações e serviços, por meio
das metas e indicadores de saúde pactuada e constante no DOCUMENTO DESCRITIVO,
que é parte integrante do contrato firmado, também as seguintes atribuições:
I - Zelar pelo bom e fiel cumprimento das cláusulas estabelecidas no convênio e/ou
contrato e pelas metas contidas no DOCUMENTO DESCRITIVO e demais documentos que
integrarem o processo administrativo em que tramitou o contrato;
II - Participar das Reuniões Ordinárias e/ou Extraordinárias, sempre que convocados;
III – Validar o Cronograma Anual de Reuniões Ordinárias de Avaliação e
Acompanhamento e deliberar a sua disponibilização a todos os membros da Comissão;
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IV- Comunicar ao suplente em caso de necessidade de substituição nas reuniões, sempre
da impossibilidade de comparecimento;
V- Requisitar convocações para reuniões extraordinárias, por meio de Ofício
encaminhado ao: Gabinete do
Secretário (a) Municipal de Saúde, sendo esta realizada com a adesão de pelo menos,
um terço dos membros;
VI- Acompanhar e monitorar mensalmente o cumprimento das metas qualitativas e
quantitativas, bem como físicas e financeiras;
VII- Monitorar mensalmente os indicadores da Planilha de Avaliação dos Contratos e
analisar, junto à equipe, os resultados destes;
VIII- Disponibilizar obrigatoriamente os documentos e informações, para que a
Comissão possa realizar a(s) avaliação(s);
IX- Fiscalizar a execução do contrato, com a prerrogativa de orientar e administrar os
atos cujos desvios tenham ocasionado, ou possam vir a ocasionar, prejuízos aos objetivos e
metas estabelecidos;
X - Notificar o contratualizado, acerca das irregularidades contratuais apresentadas
durante o período de sua vigência, para que se manifeste perante a Comissão, preservando o
princípio do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias da sua notificação;
XI- Analisar, fundamentadamente, a defesa apresentada pelo contratado sugerindo, se
for o caso, a aplicação de penalidade contratual prevista, observando-se o disposto nas
Cláusulas Contratuais referente às Infrações e Penalidades;
XII- Considerar sobre o resultado obtido, quando em caso de não atingimento da meta
e a Comissão julgar plausível a justificativa pelas partes;
XIII- Validar as Atas lavradas nas reuniões ordinárias e extraordinárias, para
composição do processo de pagamento, e após ser encaminhada ao setor competente da
Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino para autorização do pagamento;
XIV- Propor alterações e revisão sempre que julgar necessário, no conteúdo dos
Relatórios, DOCUMENTO DESCRITIVO e instrumento de monitoramento, com
justificativas técnicas lavradas em Ata de Reunião;
XV - Deliberar recomendações e fazer indicações e recomendações, quando entender
que o assunto lhe compete;
XVI- Convocar técnicos de áreas envolvidas de ambas as partes, no processo de
contratualização para prestarem esclarecimentos, inerentes ao assunto.
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XVII - Apresentação semestral no Conselho Municipal de Saúde CMS - Diamantino de
relatório de produção dos hospitais contratualizados.
Sendo assim, a Comissão avaliará o cumprimento das metas quanti-qualitativas visando
à aplicabilidade do percentual das faixas de Desempenho e caso necessário, realizar retenção
financeira.
Dessa forma, caso o hospital seja notificado ou identifique alguma irregularidade,
deverá encaminhar a justificativa para o setor de contratualização com no mínimo 5 (cinco) dias
úteis de antecedência a data marcada para a reunião com a Comissão de Acompanhamento da
Contratualização, para que a justificativa apresentada possa ser analisada pela Equipe Técnica
da Secretaria Municipal de Saúde.

10. VIGÊNCIA
O referido instrumento formal de contratualização está composto por duas partes
indissociáveis, conforme orientação Portaria de Consolidação n.º 2 de 28 de setembro de 2017.
Origem: Portaria Ministerial 3.410/GM/MS/2013 (Art. 22).
I - O termo do instrumento formal de contratualização propriamente dito, respeitadas as
legislações pertinentes, especialmente quanto aos prazos de vigência; e
II – O DOCUMENTO DESCRITIVO terá validade máxima de 12 (doze) meses,
devendo ser renovado após o período de validade, podendo ser alterado a qualquer tempo
quando acordado entre as partes, sendo que as metas pactuadas poderão ser readequadas e
alteradas conforme monitoramento e avaliação da Comissão de Acompanhamento da
Contratualização (Art. 27 da portaria supracitada).
As alterações do DOCUMENTO DESCRITIVO serão objeto de publicação oficial,
no Diário Oficial de Contas / Tribunal de Contas de Mato Grosso: no site
http://www.tce.mt.gov.br/diário, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo
61 da Lei nº 8.666/93 e na forma da legislação Estadual, ou em Jornal de grande circulação
regional.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Durante a elaboração deste, assumimos o desafio de buscar o envolvimento dos
profissionais das diversas áreas da gestão da Saúde, a fim de agregar os diferentes níveis de
conhecimento e experiência quanto à realidade, buscando assegurar ao usuário do Sistema
Único de Saúde – SUS a integralidade do acesso no Município de Diamantino.
É vedada no âmbito do SUS, a cobrança indevida de serviços e materiais aos usuários
em tratamento, ou seu representante legal. Nos casos de cobranças indevidas realizadas pelo
hospital a título de complementação, o hospital responderá em razão da execução deste Termo.
O hospital em hipótese alguma poderá recusar a realização de procedimentos
pactuados, contratados e/ou habilitados quando regulados pela Central de Regulação, e se
pela recusa acarretar liminar, as despesas geradas serão de inteira responsabilidade do
Hospital, exceto em casos fortuitos, devidamente justificados e comprovados.
Mediante solicitação do gestor municipal, o Hospital, deverá atender com prioridade
pacientes oriundos de liminares cujo procedimento esteja pactuado no presente
DOCUMENTO DESCRITIVO, sendo que a recusa acarretará sanções penais, civis e
administrativas cabíveis.
A realização de procedimentos que não estiverem contemplados no DOCUMENTO
DESCRITIVO, só poderá ser realizada mediante autorização prévia, salvo se declarado e
considerado como de urgência/emergência.
Caso o Hospital não confirme o atendimento realizado ao usuário dentro do prazo
estabelecido pela Central (do primeiro ao último dia do mês corrente), o atendimento será
automaticamente cancelado no sistema e consequentemente o pagamento pelo serviço será
inviabilizado.
Fica estabelecido que as FORMAS ORGANIZACIONAIS, constantes das Planilhas
de Programação Orçamentária em anexo, serão pactuados no quantitativo total e que qualquer
dos procedimentos que a compõem, serão realizados desde que REGULADOS e
SUPERVISIONADOS, até o limite do quantitativo pactuado neste DOCUMENTO
DESCRITIVO.

Pelo presente instrumento ficam assim firmadas as partes:

DIAMANTINO, 31 de Maio de 2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINO

INSTITUIÇÃO CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1-

2Assessoria Jurídica SMS

Assessoria Jurídica do Hospital

12. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante do Conveniado, DECLARO, para fins de prova junto à
Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste
qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual e
Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impeça a transferência
de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento da SMS, na forma deste
DOCUMENTO DESCRITIVO.

INSTITUIÇÃO CONTRATADA
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APÊNDICE I

INDICADORES DE MONITORAMENTO DAS METAS QUALITATIVAS
A avaliação de desempenho referente às metas qualitativas terá como base os indicadores de monitoramento, abaixo descritos:
INDICADORES

PARÂMETROS

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO

100% atualizado em

Relatório do CNES do mês vigente

cada item.

e visita “in loco”

PONTUAÇÃO

Manter CNES atualizado:
1.Capacidade Instalada de leitos;
01

2.Capacidade instalada de equipamentos;

 Meta atingida em quatro itens =10
 Meta atingida de dois a três itens = 05
 Meta atingida abaixo de dois itens= 0

3.Instalações físicas;
4.Recursos humanos.

 Até 30 dias = 15
02

Tempo médio de realização do procedimento hospitalar, a contar da data
de encaminhamento pela Central de Regulação ao Hospital.

Até 30 dias

Relatório mensal da Central de

 De 21 a 30 dias = 07

Regulação

 De 31 a 40 dias = 03
 Acima de 40 dias = 0

03

Número

mensal

e

recusas

estabelecidos na contratualização.

para

procedimentos

hospitalares

Nenhuma recusa

Relatório Mensal da Central de
Regulação

 Nenhuma recusa = 15
 De uma a cinco recusas= 07
 Acima de cinco recusas= 0
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Relatório das atividades

Manter as Comissões em funcionamento:

04

 Controle de infecção hospitalar,
 Revisão de Óbitos;
 Notificação de Doenças;

Todas as Comissões

desenvolvidas e atas das reuniões

implantadas/funcionam

bimestrais e as intercorrências e/ou

entos

imprevistos deverão ser
apresentados mensal

 Revisão de Prontuários.
Implantar e manter grupo de trabalho em humanização (GTH) para
05

viabilizar as diretrizes da Política Nacional de Humanização – humaniza
SUS.

06

Realizar ações de Educação Permanente junto aos profissionais no
ambiente hospitalar visando a qualificação da força de trabalho.

GTH implantado no
início das atividades

Mínimo de 60% de
participação dos
profissionais trimestral.

competência com no
Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços

15
 De

duas

a

três

Comissões

mínimo 40% dos
pacientes atendidos.

Apresentar relatórios das atividades
realizadas com demonstrações das
ações realizadas na competência

Relatório de acompanhamento dos
treinamentos realizados pela gestão
de pessoas, acompanhado de lista de
presença e tema do treinamento.

em

funcionamento= 10
 Abaixo

de

duas

Comissões

funcionamento= 0

Realizada no mês de
07

 Todas as Comissões em funcionamento =

 Em funcionamento = 10
 Em implantação= 05

 60% ou mais = 15
 Abaixo de 60% = 10
 Abaixo de 45% = 0

Relatório do Serviço de Ouvidoria

 Muito Bom e Bom = 10

com o resultado da aplicação da

 Regular = 5

pesquisa de satisfação do usuário

 Ruim =0
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em

Relatório SISREG X Relatório do

08

Alimentação do SISREG

100%

SIA/SIH e relatório da Supervisão



Meta de 90 a 100% = 10

Administrativa contendo número de



Meta de 80 a 89% = 5

saídas registradas no SISREG na



Meta abaixo de 80% = 0

competência
TOTAL GERAL

100 PONTOS

Observações:
I.
II.
III.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve entregar relatório mensal a SMS com taxa de Infecção Hospitalar.
A Comissão de Óbitos deve entregar relatório mensal a SMS com taxa de Óbito.
O instrumento de realização da pesquisa de satisfação do usuário deve ser consensuado entre hospital e Secretaria Municipal de Saúde o
qual será construído após assinatura do Contrato. Até que o mesmo seja elaborado esta meta deverá ser considerada cumprida.

IV.

A implantação dos protocolos de segurança deverá ocorrer conforme a Portaria MS/GM 529/2013 com ações de Identificação e
Segurança do paciente; Protocolos e fluxos de Prevenção de Infecção; Comunicação; Prevenção de Queda e Lesão por pressão; Uso
Seguro de Medicamentos.

V.

Em relação ao indicador percentual de recusas mensais para procedimentos hospitalares estabelecidos na pactuação, serão considerados
motivos justificáveis para pendência a falta de contato com o paciente, pacientes inaptos para o mesmo. Tais justificativas deverão ser
devidamente comprovadas junto a Central de Regulação. Portanto, todos os procedimentos regulados exceto os que não se enquadrarem
na situação citadas serão considerados recusas, inclusive os não realizados em 30 (trinta) dias.

45

1.1 Faixa de Desempenho das Metas Qualitativas (40%)
Para efeito de pagamento pelo cumprimento das metas qualitativas, dos componentes da média complexidade, serão considerados 40%
dos recursos que compõe o VALOR PRÉ-FIXADO, terá seu repasse mensal, vinculado ao cumprimento dos indicadores de desempenho
qualitativo estabelecido no Apêndice I – que importa o VALOR MENSAL de R$ 212.211,22 e o VALOR ANUAL R$ 2.546.534,64 e o
resultado da somatória atingida indicará o percentual de faixa de desempenho e o valor de recurso financeiro alcançado, conforme demonstrativo
no quadro abaixo:
Recurso financeiro por pontuação obtida nas metas qualitativas.

PONTUAÇÃO

FAIXA DE DESEMPENHO

VALOR DO RECURSO

91 – 100

100%

R$ 212.211,22

81 – 90

90%

R$ 190.990,09

71 – 80

80%

R$ 152.792,07

61 – 70

70%

R$ 106.954,45

51 – 60

60%

R$ 64.172,67

50

Até 50%

PAGAMENTO POR PRODUÇÃO
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APÊNDICE II
INDICADORES DE MONITORAMENTO DAS METAS QUANTITATIVAS
A avaliação de desempenho referente às metas quantitativas terá como base os indicadores de monitoramento, descritos:
Indicadores

Parâmetros

Método De Verificação

Taxa de Recusas de Cirurgias (recusas mediante
justificativas plausíveis)1; Falta de contato com o
paciente; pacientes inaptos; OPMs não cobertas
desde que seja validado pelo médico supervisor
da SMS;

Nenhuma recusa
(NÃO
JUSTIFICADA)

Numerador: Número de cirurgias recusadas.
Denominador: Numero de cirurgias
autorizadas (Conforme Contrato) SUS.
X100

02

Apresentar CENSO DIÁRIO DE LEITOS
ENFERMARIA 1 X ao dia até as 13:00 horas

100% dos leitos
Contratualizados
SUS estabelecidos
em D.D

Relatório de inconsistência realizado pela
supervisão administrativa (in loco) de
segunda à sexta-feira

03

Taxa de ocupação de leitos hospitalares por
clinica:
1. Cirúrgico
2. Clinico
3. Pediátrico
4. Obstetrícia

01

Mínimo por
clinica:
1- Cirúrgico: 80%
2- Clínico: 80%
3-Pediátrico:80%
4-Obstétrico: 80%

Pontuação
Nenhuma recusa=15
1 a 4=10
De 5 a 8= 05
>De 8=0

Nenhuma inconsistência = 20
De 1 à 3 inconsistência = 10
De 4 à 6 inconsistência = 5
>6 inconsistência = 0

Relatório de produção Aprovada do mês de
Competência/ SIH
 Meta atingida nas quatro clínicas= 15
 Meta atingida em três clínicas = 10
 Meta atingida abaixo de duas clínicas = 0
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04

Percentual de Redução de Parto Cesáreo no mês

05

Percentual de Internações Hospitalares (Média
Complexidade) por especialidades estabelecidas no
D.D
1 – CIRÚRGICO = 43/mês
2 – CLINICO = 43/mês
4 – OBSTETRICO = 43/mês
3 – PEDIÁTRICOS = 6/mês

06

Percentual de alcance por forma organizacional –
Procedimentos ambulatoriais

Percentual de
Redução de Parto
Cesáreos
trimestralmente,
em até 10% até
atingir o máximo
de 30%

Mínimo de 80%
por especialidade

Numerador: Número de partos cesáreos.
Denominador: Números partos no mês.
X100
Relatório de Produção APROVADA no mês de
competência/SIHD/SMS

Numerador:
Número
de
internações
hospitalares nas especialidades, aprovadas pelo
SIHD na competência.
Denominador: Numero total de internações
pactuadas por especialidade.
X100

Meta atingida = 10
Meta não atingida = 0

 Meta atingida nas quatro especialidades
= 20
 Meta atingida em três especialidades = 10
 Meta atingida em duas especialidades = 5

Relatório de produção APROVADA no mês de
competência/SIHD/SMS

100% dos
procedimentos
contratualizados
por forma
organizacional

Total

Relatório de Produção APROVADA no mês
de competência/SIA/SMS

Meta atingida de 15 à 19 = 20 pontos
Meta atingida de 11 à 14 = 15 pontos
Meta atingida de 9 à 13 = 7 pontos
Meta atingida de 1 à 8 = 0

100 PONTOS
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Observações: Em relação ao indicador 2 do Censo Diário: Considera-se inconsistência o paciente internado no leito sem identificação: paciente com nome no
censo divergente do encontrado no leito pela equipe de supervisão, paciente não informado no censo e leito ocupado; leito vago com nome no censo.

 Haverá a apresentação INTEGRAL de toda a produção executada pelo hospital, tanto da produção ambulatorial quanto da hospitalar nos
Sistemas de Informações Ambulatorial (SIA) e hospitalar (SIH) do SUS. Estes, juntamente com a fila de espera na Central de regulação
constituir-se-ão em parâmetros de avaliação para o Documento Descritivo.


O Hospital se obriga a apresentar para Comissão de Acompanhamento de Contratualização, relatório mensal com motivo detalhado das
inconsistências encontradas na consecução dos encaminhamentos efetivados pela Central de Regulação, para que em conjunto ambos
busquem solucionar os problemas encontrados.



Ressalta-se que apenas o desempenho nas metas QUALITATIVAS é passível de interposição de recursos pelo Hospital. O mesmo deve ser
avaliado pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização que irá deferir ou não as justificativas apresentadas.

1.2 Faixa de Desempenho das Metas Quantitativas
Para efeito de pagamento pelo cumprimento das metas quantitativas, dos componentes da média complexidade, serão considerados 60% dos
recursos que compõe o VALOR PRÉ-FIXADO, terá seu repasse mensal, vinculado ao cumprimento dos indicadores de desempenho quantitativo
estabelecido no Apêndice II – que importa o VALOR MENSAL de R$ 318.316,83 e o VALOR ANUAL R$ 3.819.801,96 e o resultado da
somatória atingida indicará o percentual de faixa de desempenho e o valor de recurso financeiro alcançado, conforme demonstrativo no quadro
abaixo:
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Recurso financeiro por pontuação obtida nas metas quantitativas.

PONTUAÇÃO

FAIXA DE
DESEMPENHO

VALOR DO RECURSO

91 – 100

100%

R$318.316,83

81 – 90

90%

R$ 286.485,14

71 – 80

80%

R$ 229.188,11

61 – 70

70%

R$ 160.431,68

51 – 60

60%

R$ 96.259,00

50

Até 50%

PAGAMENTO POR PRODUÇÃO
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APÊNDICE III - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Componente PRÉ-FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de produção aprovada, conforme série histórica da média complexidade
ambulatorial e hospitalar, bem como incentivos de fonte Federal, Estadual e Municipal, vinculados ao alcance de metas quanti – qualitativas, após
avaliação e validação mensal pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, a qual será encaminhada para pagamento até 5º dia
útil após a referida avaliação.
Componente PÓS- FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de Alta Complexidade que será pago de acordo com a produção
apresentada/regulados, realizados pelo hospital, supervisionados, processados e aprovados no Sistema de Informação ambulatoriais – SIA/SUS,
de acordo com o estabelecido na programação físico/financeira contida no instrumento Contratual/Documento Descritivo e autorizada pelo gestor
local, que será encaminhado para pagamento até o 5º dia útil após envio do processamento ao DATASUS.
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APÊNDICE 52
CONSOLIDADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

INSTITUIÇÃO CONTRATADA
TIPO DE FINANCIAMENTO

FÍSICO
MENSAL

FINANCEIRO MENSAL

FÍSICO ANUAL

FINANCEIRO ANUAL

MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

960

R$ 6.654,21

11.520

R$ 79.850,52

MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

136

R$63.873,84

1.620

R$ 766.486,08

1.096

R$70.528,05

13.140

R$ 846.336,60

TOTAL PRÉ FIXADO DA MÉDIA COMPLEXIDADE -MAC
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APÊNDICE
PLANILHA DE PROCEDIMENTOS
CONSOLIDADO AMBULATORIAL DE MÉDIA

CONSOLIDADO AMBULATORIAL

FÍSICO

FINANCEIRO

MÊS

MÊS

FINANCEIRO
FÍSICO ANO

ANO

MÉDIA COMPLEXIDADE

961

R$ 6.645,21

11.532

R$ 79.850,52

TOTAL

961

R$ 6.645,21

11.532

R$ 79.850,52

FORMA ORGANIZAÇÃO

20201
20201
20201
20201
20201
20201
20201
20201
20201
20201
20201

Exames bioquímicos
Exames bioquímicos
Exames bioquímicos
Exames bioquímicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos

PROCEDIMENTO

0202010040 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO
0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES
02.02.01.021-0 - DOSAGEM DE CALCIO
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB
0202010350 DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA
0202010414 DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL

VALOR
SIGTAP
R$3,63
R$1,85
R$ 3,68
R$ 2,25
R$ 2,01
R$1,85
R$3,68
R$ 4,12
R$3,51
R$ 3,68
R$ 2,01

FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIR
MÊS
1
6
3
5
5
2
1
1
1
1
2

MÊS
R$3,63
R$11,10
R$ 11,04
R$11,25
R$10,05
R$37,00
R$3,68
R$4,12
R$ 3,51
R$ 3,68
R$ 4,02

ANO
12
72
36
60
60
24
12
12
12
12
24

O ANO
R$43,56
R$133,20
R$132,48
R$135,00
R$ 120,60
R$ 44,40
R$ 44,16
R$ 49,44
R$ 42,12
R$44,16
R$48,24
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20201
20201
20201
20201
20201
20201

Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquimicos
Exames bioquímicos

20201
20201
20201
20201

Exames bioquímicos
Exames bioquímicos
Exames bioquímicos
Exames bioquímicos

20201 Exames bioquímicos
20201 Exames bioquímicos
20201 Exames bioquímicos
20201 Exames bioquímicos
Forma Organização
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia

0202010449 DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA R$2,01
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) R$ 3,51
0202010546 DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE
R$ 3,51
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE
R$ 2,25
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS
R$ 2,01
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS
R$1,40
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA
(TGO)
R$2,01
02.02.01.029-5 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
R$1,85
02.02.01.031-7 - DOSAGEM DE CREATININA
R$1,85
02.02.01.047-3 - DOSAGEM DE GLICOSE
R$1,85
02.02.01.060-0 - DOSAGEM DE POTASSIO
R$1,85
02.02.01.063-5 - DOSAGEM DE SODIO
R$1,85
02.02.01.067-8 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS
R$ 3,51
02.02.01.069-4 - DOSAGEM DE UREIA
R$ 1,85
Exames bioquímicos

1
2
1
1
1
1

R$ 2,01
R$7,02
R$ 3,51
R$ 2,25
R$2,01
R$ 1,40

12
24
12
12
12
12

R$24,12
R$ 84,24
R$ 42,12
R$ 27,00
R$ 24,12
R$ 16,80

20
10
20
20

R$ 40,20
R$ 18,50
R$ 37,00
R$ 37,00

12
120
240
240

R$482,40
R$ 222,00
R$ 444,00
R$ 444,00

3
3
10
20
141

R$ 5,55
R$ 5,55
R$ 35,10
R$ 37,00
R$ 337,18

36
36
120
240
1.464

0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS

R$2,73

20

R$54,60

240

R$655,20

0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS

R$2,73

1

R$2,73

122

R$ 32,76

0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO

R$2,73

25

R$68,25

300

R$819,00

0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE

R$2,73

25

R$68,25

300

R$819,00

0202020100 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY

R$9,00

15

R$ 135,00

180

R$ 1.620,00

0202020126 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA
0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA
PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)

R$2,85

2

R$5,70

24

R$ 68,40

R$ 5,77

2

R$11,54

24

R$ 138,48
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R$66,60
R$66,60
R$ 421,20
R$ 444,00
R$ 3.646,56

Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Exames hematológicos
20202 e hemostasia
Forma Organização
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos

0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA
PROTROMBINA (TAP)
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE
HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)

R$2,73

27

R$73,71

324

R$ 884,52

R$2,73

12

R$32,76

144

R$393,12

02.02.02.038-0 - HEMOGRAMA COMPLETO

R$ 4,11

90

R$ 369,90

1.080

R$ 4.438,80

0202020487 PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA

R$ 4,11

1

R$ 4,11

12

R$49,32

0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)

R$ 2,73

2

R$ 5,46

24

R$ 65,52

02.02.02.050-9 - PROVA DO LACO
Exames hematológicos e hemostasia

R$ 2,73

1
133

R$ 2,73
R$834,74

12
1.596

R$32,76
R$10.016,88

0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA

R$ 9,25

10

R$92,50

120

R$ 1.110,00

0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA

R$ 2,83

15

R$ 42,45

180

R$509,40

0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS

R$11,00

1

R$ 11,00

12

R$132,00

0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA
HEPATITE A (HAV-IGG)
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA
RUBEOLA

R$16,97

1

R$16,97

12

R$203,64

R$ 18,55

1

R$ 18,55

12

R$222,60

R$ 17,16

1

R$ 17,16

12

R$ 205,92

0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA
0202030911 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA
HEPATITE A (HAV-IGG)
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA
RUBEOLA

R$18,55

1

R$ 18,55

12

R$ 222,60

R$18,55

1

R$ 18,55

12

R$ 222,60

R$ 17,16

1

R$17,16

12

R$205,92
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Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Exames sorológicos e
20203 imunológicos
Forma Organização
20205 Exames de uroanálise
20205 Exames de uroanálise
20205 Exames de uroanálise
Forma Organização
20206 Exames hormonais
Forma Organização
Exames
20208 microbiológicos
Exames
20208 microbiológicos
Exames
20208 microbiológicos
Forma Organização
Exames
20212 imunohematológicos
Exames
20212 imunohematológicos

0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B
(HBEAG)

R$ 18,55

40

R$ 742,00

480

R$ 8.904,00

0202031020 PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA

R$10,00

40

R$400,00

480

R$4.800,00

0202031063 PROVAS IMUNO-ALERGICAS BACTERIANAS

R$ 1,77

1

R$ 1,77

12

R$ 21,24

0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS

R$2,83

5

R$14,15

60

R$169,80

0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE
Exames sorológicos e imunológicos
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E
SEDIMENTO DA URINA
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)
Exames de uroanálise
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA
(HCG, BETA HCG)
Exames hormonais

R$2,83

10
88

R$28,30
R$ 1.439,11

R$ 3,70
R$ 8,12
R$ 2,04

3
1
1
5

R$11,10
R$8,12
R$2,04
R$21,26

36
12
12
60

R$133,20
R$97,44
R$24,48
R$ 255,12

R$7,85

5
5

R$ 39,25
R$39,25

60
60

R$ 471,00
R$ 471,00

0202080013 ANTIBIOGRAMA

R$4,98

1

R$ 4,98

12

R$59,76

0202080021 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE
(DIAGNÓSTICA)
Exames microbiológicos

R$13,33

1

R$13,33

12

R$159,96

R$ 4,20

1
3

R$ 4,20
R$ 22,51

12
36

R$ 50,40
R$270,12

0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)

R$ 1,37

10

R$13,70

120

R$164,40

0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)

R$ 2,73

3

R$8,19

36

R$ 98,28

120
1056

56

R$ 339,60
R$17.269,32

Exames
20212 imunohematológicos
Forma Organização
Exames radiológicos da
20401 cabeça e pescoço
Forma Organização
Exames radiológicos do
20403 tórax e mediastino
Exames radiológicos do
20403 tórax e mediastino
Forma Organização
Exames radiológicos do
20405 abdômen e pelve
Forma Organização
Exames radiológicos
da cintura pélvica e dos
20406 membros inferiores
Exames radiológicos
da cintura pélvica e dos
20406 membros inferiores
Forma Organização
Diagnósticos em
21104 Ginecologia
Forma Organização
Teste realizado fora da
21401 estrutura de laboratório
Teste realizado fora da
21401 estrutura de laboratório
Forma Organização
Consulta médica
30101 especializada

0202120104 TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B
Exames imunohematológicos
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL +
HIRTZ)
Exames radiológicos da cabeça e pescoço

R$5,79

1
14

R$5,79
R$ 27,68

12
168

R$ 69,48
R$ 332,16

R$ 7,32

1
1

R$ 7,32
R$ 7,32

12
12

R$ 87,84
R$87,84

0204030145 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)

R$12,02

3

R$348,58

36

R$ 4.182,96

0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)
Exames radiológicos do tórax e mediastino

R$ 6,88

10
13

R$ 68,80
R$417,38

120
156

R$825,60
R$5.008,56

0204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)
Exames radiológicos do abdômen e pelve

R$7,17

3
3

R$ 21,51
R$ 21,51

36
36

R$ 258,12
R$ 258,12

0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE

R$6,78

1

R$ 6,78

12

R$ 81,36

0204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA
Exames radiológicos da cintura pélvica e dos membros inferiores

R$8,94

1
2

R$8,94
R$15,72

12
24

R$ 107,28
R$ 188,64

0211040061 TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO
Diagnósticos em Ginecologia

R$1,69

15
15

R$25,35
R$25,35

180
180

R$ 304,20
R$ 304,20

0214010058 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV

R$1,00

45

R$ 45,00

540

R$ 540,00

0214010074 TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS
Teste realizado fora da estrutura de laboratório

R$ 1,00

45
90

R$45,00
R$90,00

540
1.080

R$540,00
R$ 1.080,00

0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

R$10,00

300

R$ 3.000,00

3.000

R$36.000,00
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Forma Organização
30106 Consulta Médica Geral
30106 Consulta Médica Geral
Forma Organização
Atendimentos em
30110 Enfermagem
Forma Organização
30602 Medicina transfusional
Forma Organização
Outros atendimentos
realizados por
profissionais de níveis
03010 superior
Forma Organização

Consulta Médica Especializada
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24
HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCLUSIVO G/O)
0301060100 ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO
PROVISÓRIA
Consulta Médica Geral
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO
ESPECIALIZADA. (QTD EQUIVALENTE G/O)
Atendimentos em Enfermagem
0306020068 TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS
Medicina transfusional

0301040141 INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)
OUTROS ATENDIMENTOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DE NÍVEIS
SUPERIOR
TOTAL ATUAL

300

R$ 3.000,00

R$12,47

10

R$ 13,00

R$ 0,63
R$ 8,09

3.000

R$36.000,00

R$124,70

120

R$1.496,40

1
15

R$13,00
R$ 189,70

12
180

R$156,00
R$ 2.276,40

120
120
10
10

R$ 75,60
R$75,60
R$ 80,90
R$ 80,90

1.440
1.440
12
12

3

R$ 00,00

36

3
961

R$00,00
R$ 6.645,21

R$907,20
R$907,20
R$ 970,80
R$ 970,80

R$ 00,00

36
11.532

58

R$ 00,00
R$ 79.850,52

CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA
VALOR

FÍSICO

FINANCEIRO

MEDIO SIGTAP

MÊS

MÊS

MEDICO ANESTESIOLOGISTA

R$10,00

45

R$450,00

540

R$5.400,00

MEDICO CIRURGIAO GERAL

R$10,00

80

R$800,00

960

R$9.600,00

MEDICO CLINICO

R$10,00

5

R$50,00

60

R$600,00

MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

R$10,00

150

R$1.500,00

1800

R$18.000,00

MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

R$10,00

15

R$150,00

180

R$1.800,00

MEDICO PEDIATRA

R$10,00

5

R$50,00

60

R$600,00

TOTAL GERAL

R$60,00

300

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos

R$3.000,00

FINANCEIRO

FISICO ANO

3.600

ANO

R$36.000,00

CONSOLIDADO HOSPITALAR
FINANCEIRO
LEITO ESPECIALIDADE

FÍSICO MÊS

MÊS

FINANCEIRO
FÍSICO ANO

ANO

CLÍNICA CIRÚRGICA

43

R$21.579,28

516

R$ 258.951,36

CLÍNICA MÉDICA

43

R$13.524,79

516

R$ 162.297,48

CLINICA OBSTÉTRICA

43

R$ 25.443,55

516

R$ 305.322,60

CLÍNICA PEDIÁTRICA

06

R$ 3.326.22

72

R$ 39.914,64

TOTAL ATUAL

136

R$ 63.873,84

1620

R$ 766.486,08

59

CLINICA CIRURGICA MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
FORMA ORGANIZAÇÃO
Cirurgias de pele, tecido
40102 subcutâneo e mucosa
Cirurgias de pele, tecido
40102 subcutâneo e mucosa

PROCEDIMENTO
0401020045 EXCISAO E ENXERTO DE PELE
(HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR)

VALOR MEDIO
PRODUÇÃO
APROVADA

R$ 211,19

40602 Cirurgia Vascular
Forma Organização
40701 Esôfago, estômago e duodeno

0407020039 APENDICECTOMIA

R$576,49

40701 Esôfago, estômago e duodeno

0407020284 HEMORROIDECTOMIA

R$ 457,94

40701 Esôfago, estômago e duodeno

0407030026 COLECISTECTOMIA

R$ 835,75

40701 Esôfago, estômago e duodeno

R$ 1.041,13

40701 Esôfago, estômago e duodeno

0407040013 DRENAGEM DE ABSCESSO PELVICO
0407040030 DRENAGEM DE HEMATOMA /
ABSCESSO PRE-PERITONEAL

40701 Esôfago, estômago e duodeno

0407040080 HERNIOPLASTIA INCISIONAL

R$744,32

40602 Cirurgia Vascular

FÍSICO
ANO

FINANCEIRO
ANO

R$425,61

0401020070 EXERESE DE CISTO DERMOIDE
0401020100 EXTIRPACAO E SUPRESSAO DE
LESAO DE PELE E DE TECIDO CELULAR
SUBCUTANEO
Cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa
0406020566 TRATAMENTO CIRURGICO DE
VARIZES (BILATERAL)
0406020574 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
VARIZES (UNILATERAL)
Cirurgia vascular

Cirurgias de pele, tecido
40102 subcutâneo e mucosa
Forma Organização

FÍSICO FINANCEIRO
MÊS
MÊS

R$ 197,59
3

R$ 834,39

36

R$10.012,68

1

R$635,74

12

R$7.628,88

R$ 715,30
R$556,17

R$ 660,23

60

40701 Esôfago, estômago e duodeno

0407040099 HERNIOPLASTIA INGUINAL
(BILATERAL)
0407040102 HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL
(UNILATERAL)

40701 Esôfago, estômago e duodeno

0407040129 HERNIOPLASTIA UMBILICAL

40701 Esôfago, estômago e duodeno
Forma Organização

0407040161 LAPAROTOMIA EXPLORADORA
R$767,79
Esôfago, estômago e duodeno
R$677,00
0408010134 REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO
OU FRATURA/ LUXAÇÃO ESÁPULO-UMERAL
R$282,79
0408010150 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DA CLAVÍCULA
R$ 586,63
Cintura escapular
R$ 434,71
0408020202 REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA
DIAFISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÃO
R$311,96
0408020210 REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA
DOS METACARPIANOS
R$ 291,11
0408020229 REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÃÃO
/ FRATURA-LUXAÃÃO DO COTOVELO
R$ 451,00
0408020245 REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÃÃO
OU FRATURA / LUXACAO NO PUNHO
R$ 172,04
0408020377 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA / LESÃO FISARIA DOS
R$ 283,93
METACARPIANOS
0408020407 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL
R$284,02
DOS OSSOS DO ANTEBRAÃO
0408020415 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DE EXTREMIDADES / METÁFISE
PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÃO
R$ 530,77

40701 Esôfago, estômago e duodeno

40801 Cintura escapular
40801 Cintura escapular
Forma Organização
40802 Membros superiores
40802 Membros superiores
40802 Membros superiores
40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

R$490,82
R$ 604,95
R$ 590,63

12

R$8.124,06

144

R$ 97.488,72

1

R$434,71

12

R$ 5.216,52
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40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores

40802 Membros superiores
Forma Organização

40804 Cintura pélvica
Forma Organização
40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores

0408020431 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DIAFISARIA ÚNICA DO RÁDIO / DA
ULNA
0408020512 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
LUXAÃÃO / FRATURA-LUXAÇÃO CARPOMETACARPIANA
0408020539 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÃÃO METACARPOFALANGIANA
0408020547 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
LUXAÃÃO OU FRATURA-LUXAÃÃO DO
COTOVELO
Membros superiores
0408040190 REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO
COXOFEMORAL TRAUMÁTICA / PËSARTROPLASTIA
Cintura pélvica
0408050080 FASCIOTOMIA DE MEMBROS
INFERIORES
0408050195 REDUCAO INCRUENTA DA LUXACAO
/ FRATURA-LUXACAO METATARSOFALANGIANA / INTERFALANGIANA DO PE
0408050217 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA /
LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO
TORNOZELO
0408050225 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA
DIAFISARIA / LESAO FISARIA DISTAL DA TIBIA
C/ OU S/ FRATURA DA FIBULA
0408050250 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA
OU LESAO FISARIA DO JOELHO

R$421,69

R$ 242,94

R$322,12

R$337,42
R$ 331,73

5

R$ 1.658,65

60

R$19.903,38

1

R$306,51

12

R$ 3.678,12

R$ 306,51

R$378,14

R$271,24

R$ 297,84

R$362,25
R$ 366,50

62

40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores

40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores
40805 Membros inferiores
Forma Organização

40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais

0408050292 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO
OU FRATURA / LUXACAO TARSO-METATARSICA
0408050462 TRATAMENTO CIRURGICO DE
FRATURA / LESAO FISARIA DOS
METATARSIANOS
0408050497 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA BIMALEOLAR / TRIMALEOLAR / DA
FRATURA-LUXAÃÃO DO TORNOZELO
0408050500 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA
0408050527 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DA PATELA POR FIXAÃÃO INTERNA
0408050535 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DO CALCÂNEO
0408050578 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR
Membros inferiores
0408060123 EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/ OU S/
SINOVECTOMIA DE MÉDIAS / GRANDES
ARTICULAÇÕES
0408060166 OSTECTOMIA DE OSSOS DA MÃO
E/OU DO PÉ
0408060212 RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL
0408060310 RESSEÇÃO SIMPLES DE TUMOR
ËSSEO / DE PARTES MOLES
0408060328 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO
INTRA-ARTICULAR
0408060336 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO
INTRA-ËSSEO

R$235,84

R$ 295,93

R$639,96
R$ 1.624,27
R$ 537,67
R$341,22
R$ 634,66
R$ 498,79

5

R$ 2.493,95

60

R$ 29.927,40

R$ 473,86
R$329,41
R$ 261,49
R$ 446,87
R$ 203,87
R$ 269,93
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40806 Gerais
40806 Gerais

0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRAOSSEO

R$251,91
R$243,40

40806 Gerais
Forma Organização

0408060360 RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO
0408060379 RETIRADA DE PLACA E/OU
PARAFUSOS
0408060425 REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE
AMPUTAÇÃO DOS DEDOS
0408060476 TENOPLASTIA OU ENXERTO DE
TENDÃO UNICO
0408060484 TENORRAFIA ÚNICA EM TÚNEL
OSTEO-FIBROSO
0408060565 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
ARTRITE INFECCIOSA DAS PEQUENAS
ARTICULAÃÕES
0408060700 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS)
Gerais

Bolsa escrotal, testículos e
40904 cordão espermático
Forma Organização

0409040240 VASECTOMIA
Bolsa escrotal, testículos e cordão espermático

R$393,69

Procedimentos cirúrgicos
41504 gerais
Procedimentos cirúrgicos
41504 gerais
Forma Organização

0415040027 DEBRIDAMENTO DE FASCEITE
NECROTIZANTE
0415040035 DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE
TECIDOS DESVITALIZADOS
Procedimentos cirúrgicos gerais

40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais
40806 Gerais

40806 Gerais

TOTAL GERAL

R$ 362,76
R$366,92
R$753,00
R$546,80

R$ 427,34
R$ 379,82
R$ 379,81

R$ 393,69

10

R$ 3.798,10

120

R$ 45.577,20

1

R$ 393,69

12

R$ 4.724,28

4

R$2.899,48

24

R$ 34.793,76

43

R$21.579,28

516

R$258.951,36

R$691,77
R$ 757,97
R$ 724,87
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CLINICA MÉDICA MÉDIA COMPLEXIDADE
VALOR MEDIO
FORMA ORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTO

PRODUÇÃO

FÍSICO MÊS

APROVADA
Consulta/Atendimen
to ás urgências (em
30106 geral)
Consulta/Atendimen
to ás urgências (em
30106 geral)
Forma Organização
Tratamento de
doenças infecciosas
30301 e parasitárias
Tratamento de
doenças infecciosas
30301 e parasitárias
Tratamento de
doenças infecciosas
30301 e parasitárias
Forma Organização
Tratamento de
doenças do sangue,
órgãos
30302 hematopoéticos e

0301060070 DIAGNOSTICO E/OU
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM
CLINICA CIRURGICA
0301060088 DIAGNOSTICO E/OU
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM
CLINICA MEDICA
Consulta/Atendimento ás urgências (em geral)

FINANCEIRO

FÍSICO

MÊS

ANO

FINANCEIRO ANO

R$141,58

1

R$141,58

12

R$ 1.698,96

R$73,07

1

R$73,07

12

R$ 876,84

2

R$ 87,65

24

R$1.051,18

0303010010 TRATAMENTO DE DENGUE
CLÁSSICA

R$303,76

1

R$303,76

12

R$ 3.645,12

0303010037 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENÇAS BACTERIANAS

R$1.059,07

1

R$1.059,07

12

R$12.708,79

R$340,90

1

R$340,90

12

R$4.090,80

3

R$ 1.703,73

36

R$20.444,76

1

R$425,41

12

R$5.104,92

0303010061 TRATAMENTO DE DOENÇAS
INFECCIOSAS INTESTINAIS
Tratamento de doenças infecciosas e
parasitárias

0303020032 TRATAMENTO DE ANEMIA
APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS

R$ 425,41
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alguns transtornos
imunitários

Forma Organização
Tratamento de
doenças endocrinas,
metabólicas e
30303 nutricionais
Tratamento de
doenças endocrinas,
metabólicas e
30303 nutricionais
Forma Organização
Tratamento de
doenças do sistema
nervoso central e
30304 periférico
Tratamento de
doenças do sistema
nervoso central e
30304 periférico
Forma Organização
Tratamento de
doenças
30306 cardiovasculares
Tratamento de
doenças
30306 cardiovasculares

Tratamento de doenças do sangue, orgãos

1

R$ 425,41

12

R$ 5.104,92

0303030020 TRATAMENTO DE
DESNUTRICAO

R$578,51

1

R$ 578,51

12

R$ 6.942,16

0303030038 TRATAMENTO DE DIABETES
MELLITUS
Tratamento de doenças endocrinas,

R$592,00

1

R$ 592,00

12

R$7.104,00

2

R$ 1.170,51

24

R$14.046,12

R$475,21

1

R$ 475,21

12

R$5.702,52

R$261,20

1

R$261,20

12

R$ 3.134,40

2

R$ 736,41

24

R$ 8.836,92

R$197,67

2

R$395,34

24

R$4.744,08

R$ 1.041,68

1

R$1.041,68

12

R$12.500,16

metabólicas
0303040149 TRATAMENTO DE ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO
OU HEMORRAGICO AGUDO)
0303040270 TRATAMENTO DE
POLIRRADICULONEURITE
DESMIELINIZANTE AGUDA
Tratamento de doenças do sistema nervoso
0303060107 TRATAMENTO DE CRISE
HIPERTENSIVA
0303060204 TRATAMENTO DE
INSUFICIENCIA ARTERIAL C/ ISQUEMIA
CRITICA
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Tratamento de
doenças
30306 cardiovasculares
Tratamento de
doenças
30306 cardiovasculares
Forma Organização

30307

30307

30307

30307

30307

Tratamento de
doenças do aparelho
digestivo
Tratamento de
doenças do aparelho
digestivo
Tratamento de
doenças do aparelho
digestivo
Tratamento de
doenças do aparelho
digestivo
Tratamento de
doenças do aparelho
digestivo

Forma Organização
Tratamento de
doenças do
ouvido/apófise
mastóide e vias
30314 aéreas

0303060212 TRATAMENTO DE
INSUFICIENCIA CARDIACA

R$723,46

1

R$723,46

12

R$ 8.681,52

0303060263 TRATAMENTO DE PE
DIABETICO COMPLICADO

R$580,88

1

R$580,88

12

R$6.970,56

5

R$ 2.741,36

60

R$32.896,32

1

R$ 199,39

12

R$ 2.392,72

R$212,15

12

R$2.545,80

R$359,15

12

R$ 4.309,80

R$241,66

12

R$2.899,92

R$283,71

12

R$3.404,56

5

R$1.296,06

60

R$ 15.552,72

1

R$448,87

12

R$5.386,44

Tratamento de doenças cardiovasculares
0303070064 TRATAMENTO DE DOENCAS
DO ESOFAGO ESTOMAGO E DUODENO

R$ 199,39

0303070099 TRATAMENTO DE ENTERITES E
COLITES NAO INFECCIOSAS

R$ 212,15

0303070102 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO

R$359,15

0303070110 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DO INTESTINO
0303070129 TRATAMENTO DE
TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E
PANCREAS

R$241,66

R$283,71

Tratamento de doenças do aparelho digestivo

0303140089 TRATAMENTO DE DOENCAS
RESPIRATORIAS QUE AFETAM
PRINCIPALMENTE O INTERSTICIO

R$448,87

1

1

1

1
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Tratamento de
doenças do
ouvido/apófise
mastóide e vias
30314 aéreas
Tratamento de
doenças do
ouvido/apófise
mastóide e vias
30314 aéreas
Tratamento de
doenças do
ouvido/apófise
mastóide e vias
30314 aéreas
Forma Organização
Tratamento das
doenças do aparelho
30315 geniturinário
Tratamento das
doenças do aparelho
30315 geniturinário
Tratamento das
doenças do aparelho
30315 geniturinário
Forma Organização
30410 Gerais em oncologia
Forma Organização

0303140119 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DA PLEURA

R$592,94

1

R$ 592,94

12

R$ 7.115,22

0303140135 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO

R$ 504,87

1

R$ 504,87

12

R$6.058,44

0303140151 TRATAMENTO DE
PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)
Tratamento de doenças do ouvido/apófise

R$599,22

2

R$1.198,44

24

R$14.381,28

5

R$ 2.745,12

60

R$ 32.941,44

0303150033 TRATAMENTO DE DOENCAS
INFLAMATORIAS DOS ORGAOS PELVICOS
FEMININOS

R$214,81

1

R$214,81

12

R$ 2.577,72

0303150041 TRATAMENTO DE DOENCAS
RENAIS TUBULO-INTERSTICIAIS

R$355,95

1

R$355,95

12

R$ 4.271,40

0303150050 TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENCAS DO APARELHO URINARIO
Tratamento das doenças do aparelho

R$234,68

1

R$ 234,68

12

R$ 2.816,16

3

R$ 805,44

36

R$9.665,28

1

R$538,38

12

R$6.460,53

1

R$ 538,38

12

R$6.460,53

geniturinário
0304100021 TRATAMENTO CLÍNICO DE
PACIENTE ONCOLÓGICO
Gerais em oncologia

R$ 538,38
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Tratamento em
30502 nefrologia em geral
Tratamento em
30502 nefrologia em geral
Tratamento em
30502 nefrologia em geral
Forma Organização

0305020013 TRATAMENTO DA
PIELONEFRITE
0305020021 TRATAMENTO DE CALCULOSE
RENAL
0305020056 TRATAMENTO DE
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
Tratamento em nefrologia em geral

Intoxicações e
30802 envenenamentos
Forma Organização

0308020022 TRATAMENTO DE EFEITOS DO
CONTATO C/ ANIMAIS E PLANTAS
VENENOSOS
Intoxicações e envenenamentos
TOTAL

R$ 210,90

2

R$ 421,80

12

R$5.061,60

R$ 183,97

1

R$ 183,97

12

R$ 2.207,64

R$460,32

1

R$ 460,32

12

R$ 5.523,80

4

R$ 1.066,06

48

R$12.792,72

1

R$ 208,66

12

R$ 2.503,92

1

R$ 208,66

12

R$ 2.503,962

43

R$13.524,79

516

R$ 162.297,48

R$ 208,66
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CLINICA OBSTÉTRICA MÉDIA COMPLEXIDADE
VALOR MEDIO
FORMA ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

PRODUÇÃO
APROVADA

Tratamento durante a gestação,
30310 parto e puerpério
Tratamento durante a gestação,
30310 parto e puerpério
Forma Organização

0303100010 TRATAMENTO DE COMPLICACOES
RELACIONADAS PREDOMINANTEMENTE AO
PUERPERIO
0303100044 TRATAMENTO DE
INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ
Tratamento durante a gestação, parto e puerpério

31001 Parto e Nascimento
Forma Organização

0310010039 PARTO NORMAL
Parto e Nascimento

FÍSICO
MÊS

FINANCEIRO
MÊS

FÍSICO

FINANCEIRO

ANO

ANO

R$174,30

1

R$174,30

12

R$ 2.091,60

R$123,37

4
5

R$ 493,46
R$ 667,76

48
60

R$ 5.921,52
R$ 8.013,12

R$ 561,65

12

R$6.739,80

144

R$ 80.877,76

12

R$ 6.739,80

144

R$ 80.877,76

R$ 369,82

12

R$ 4.437,84

R$ 911,03

12

R$ 10.932,36

40906 Útero e anexos

0409060046 CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/
DILATACAO DO COLO DO UTERO
0409060119 HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA
(UNI / BILATERAL)

40906 Útero e anexos

0409060127 HISTERECTOMIA SUBTOTAL

R$ 693,74

1

R$ 693,74

12

R$ 8.324,88

40906 Útero e anexos

0409060135 HISTERECTOMIA TOTAL

R$783,73

4

R$ 3.134,92

48

R$ 37.619,04

40906 Útero e anexos
Forma Organização

0409060186 LAQUEADURA TUBARIA
Útero e anexos

R$475,39

4

R$ 1901,56

48

R$ 22.818,72

11

R$ 7.011,07

132

R$ 84.132,84

41101 Parto

0411010034 PARTO CESARIANO
0411010042 PARTO CESARIANO C/
LAQUEADURA TUBARIA
Parto

R$856,42

10

R$8.564,23

120

R$102.770,76

R$ 877,76

1

R$877,76

12

R$ 10.533,14

11

R$ 9.441,99

132

R$113.303,88

40906 Útero e anexos

41101 Parto
Forma Organização

R$ 369,82
R$ 911,03

1
1
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Outras cirurgias relacionadas
41102 com o estado gestacional

0411020013 CURETAGEM POS-ABORTAMENTO /
PUERPERAL

Outras cirurgias relacionadas
41102 com o estado gestacional

0411020048 TRATAMENTO CIRURGICO DE
GRAVIDEZ ECTOPICA
Outras cirurgias relacionadas com o estado

Forma Organização

gestacional
TOTAL GERAL

R$
313,92

3

R$ 941,75

36

R$ 11.301,01

1

R$ 641,18

12

R$7.694,16

4

R$ 1.582,93

48

R$ 18.995,17

43

R$ 25.443,55

516

R$305.322,60

R$
641,18
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CLÍNICA MÉDICA PEDIÁTRICA
VALOR MEDIO
FORMA ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

PRODUÇÃO
APROVADA

Consulta/Atendimento ás
30106 urgências (em geral)
Forma Organização
Tratamento de doenças
30301 infecciosas e parasitárias
Forma Organização
Tratamento de doenças
endocrinas, metabólicas e
30303 nutricionais
Forma Organização
Tratamento de doenças do
30307 aparelho digestivo

0301060010 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE
URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA
Consulta/Atendimento ás urgências (em geral)
0303010037 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS
BACTERIANAS

R$ 55,27

R$ 1.081,38

Tratamento de doenças infecciosas e parasitárias

0303030020 TRATAMENTO DE DESNUTRICAO
Tratamento de doenças endocrinas, metabólicas e
0303070102 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO
APARELHO DIGESTIVO

R$ 474,78

R$ 324,62

Forma Organização

Tratamento de doenças do aparelho digestivo
Tratamento das doenças do 0303150050 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO
30315 aparelho geniturinário
APARELHO URINARIO
Forma Organização
Tratamento de algumas
afecções originadas no
30316 período neonatal
Forma Organização

Tratamento das doenças do aparelho geniturinário
0303160055 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS
RELACIONADOS C/ A DURACAO DA GESTACAO E C/ O
CRESCIMENTO FETAL
Tratamento de algumas afecções originadas no período
TOTAL

R$337,35

R$ 1.052,82

FÍSICO

FINANCEIRO

FÍSICO

MÊS

MÊS

ANO

FINANCEIR
O ANO

1

R$ 55,27

12

R$ 663,24

1

R$ 55,27

12

R$ 663,24

1

R$1.081,38

12

R$ 12.976,56

1

R$1.081,38

12

R$12.976,56

1

R$474,78

12

R$5.697,36

1

R$474,78

12

R$5.697,36

1

R$ 324,62

12

R$ 3.895,44

1

R$ 324,62

12

R$ 3.895,44

1

R$ 337,35

12

R$4.048,20

1

R$ 337,35

12

R$4.048,20

1

R$ 1.052,82

12

R$ 12.633,84

1

R$ 1.052,82

12

R$ 12.633,84

6

R$ 3.326,22

72

R$ 39.914,64
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PÓS - FIXADO
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA
FORMA ORGANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

VALOR MEDIO FÍSICO
PRODUÇÃO

MÊS

FINANCEIRO

FÍSICO ANO

MÊS

ANO

APROVADA
02060

02060

02060

02060

02060

02060

02060

02060

Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral

02.06.01.001-0 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/
OU S/ CONTRASTE
02.06.01.002-8 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA
C/ OU S/ CONTRASTE
02.06.01.003-6 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/
OU S/ CONTRASTE
02.06.01.004-4 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE /
ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES
02.06.01.005-2 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DO PESCOCO

R$ 86,76

02.06.01.006-0 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA

R$ 97,44

02.06.01.007-9 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DO CRANIO

R$ 138,63

02.06.01.008-7 - TOMOMIELOGRAFIA
COMPUTADORIZADA

R$ 138,63

FINANCEIRO

R$ 110,10

R$ 86,76

R$ 86,75

R$ 86,75
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02060

Tomografia da cabeça,
pescoço e coluna
vertebral
Forma de Organização
02060
Tomografia do tórax e
membros superiores
02060

Tomografia do tórax e
membros superiores

Tomografia do tórax e
membros superiores
Tomografia do tórax e
02060
membros superiores
Forma de Organização
02060
Tomografia do abdômen,
pelve e membros
inferiores
02060
Tomografia do abdômen,
pelve e membros
inferiores
02060
Tomografia do abdômen,
pelve e membros
inferiores
Forma de Organização
02060

02.06.01.009-5 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE
PÓSITRONS (PET-CT)
Tomografia da cabeça, pescoço e coluna vertebral
02.06.02.001-5 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE
MEMBRO SUPERIOR
02.06.02.002-3 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS
APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRAÇO, MÃO,
COXA, PERNA, PÉ)
02.06.02.003-1 - TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE TORAX
02.06.02.004-0 - TOMOGRAFIA DE HEMITORAX,
PULMÃO OU DO MEDIASTINO
Tomografia do tórax e membros superiores
02.06.03.001-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE ABDOMEN SUPERIOR

R$ 2.107,22

R$ 86,75

R$ 86,75

R$ 136,41
R$ 136,41

R$ 138,63

02.06.03.002-9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR

R$ 86,75

02.06.03.003-7 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE PELVE/BACIA/ ABDOMEN INFERIOR

R$ 138,63

Tomografia do abdômen, pelve e membros inferiores

TOTAL

R$234,33

80

R$ 18.747,20

960

R$224.966,40

74

75

