
 

 

MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE APOIO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
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CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, representada pelo 

Comando da Marinha, por intermédio da Capitania dos Portos do Paraná - CPPR, realizará o 

CREDENCIAMENTO de Organizações Civis de saúde (OCS) e de Profissionais de saúde 

autônomos (PSA) para prestação de serviços médicos (atendimento ambulatorial e hospitalar), 

Farmacêuticos e Odontológicos, Psicológicos, Laboratórias , hospitalares, fisioterapêuticos, 

nutricionais, procedimentos e exames em geral, de apoio e reabilitação de saúde, para os 

usuários do sistema de saúde da Marinha (SSM) no estado do Paraná e nas cidades de 

jurisdição da CPPR, conforme as condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos, e em 

conformidade ao Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (TJIL 002/2021), 

publicado em 25/02/2021, no DOU Edição: 37 | Seção: 3 | Página: 23. 
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1. OBJETO 

 

1.1. O objeto deste Edital é o credenciamento, no Estado do Paraná, de Organizações Civis de Saúde 

(OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para a prestação de Serviços Médicos 

(atendimento Ambulatorial e Hospitalar), Farmacêuticos e Odontológicos, Psicológicos, 

Laboratoriais, Hospitalares, Fisioterapêuticos, Nutricionais, Procedimentos e Exames em 

Geral, de Apoio e Reabilitação de Saúde, aos militares e dependentes que tiverem direito à 

assistência médico-hospitalar, nos termos da Lei n.º 6.880, de 1980, e respectiva 

regulamentação. 

 

1.2. O credenciamento será regido pelos dispositivos regulamentares deste Edital, que integrarão os 

contratos dele decorrentes, independentemente de transcrição. 

 

1.3. A adesão ao presente Edital implica no aceite de suas eventuais alterações supervenientes por parte dos 

credenciados, após regular notificação. Fica ressalvada aos credenciados a possibilidade de 

descredenciamento em caso de discordância em relação às referidas alterações. 

2. ABRANGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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2.1. O credenciamento abrangerá Paranaguá – PR, Ponta Grossa-PR, Curitiba – PR, região 

metropolitana e as demais áreas jurisdicionadas. 

 

2.2. O credenciamento abrangerá as seguintes modalidades ou especialidades médicas: 

ESPECIALIDADES/EXAMES/PR

OCEDIMENTOS 

PARANAGUÁ-

PR 

E REGIÃO 

LITORÂNEA 

CURITIBA-PR 

E REGIÃO 

METROPOLITANA 

DEMAIS 

LOCALIDADES 

PRONTO ATENDIMENTO X X X 

MATERNIDADE X X X 

ALERGIA E IMUNOLOGIA X X  

ANGIOLOGIA X X  

CLÍNICO GERAL X X X 

COLOPROCTOLOGIA X X  

DERMATOLOGIA X X X 

DIÁLISE PERITONEAL X X  

ENDOCRINOLOGISTA X X X 

GASTROENTEROLOGIA X X X 

PNEUMOLOGIA X X  

PROCTOLOGIA X X  

PSICOLOGIA X X X 

PSICOPEDAGOGIA X X X 

PSIQUIATRIA X X X 

QUIMIOTERAPIA X X  
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RADIOTERAPIA X X  

REUMATOLOGIA X X  

RPG X X  

UROLOGIA X X X 

GERIATRIA X X X 

GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA 

X X X 

HEMATOLOGIA X X  

HEMODINÂMICA X X  

HEMODIÁLISE X X  

IMPLANTE E RETIRADA DE 

CATETER 

X X  

INFECTOLOGISTA X X  

MASTOLOGIA X X  

MEDICINA NUCLEAR X X  

NEFROLOGIA X X X 

NEUROLOGIA X X X 

NEUROPSICOLOGIA X X  

CANCEROLOGIA/ONCOLOGIA X X X 

CARDIOLOGIA X X X 

CARDIOPEDIATRIA X X X 

NUTRIÇÃO X X X 

OFTALMOLOGIA X X X 
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ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

X X X 

OTORRINOLARINGOLOGIA X X X 

PEDIATRIA X X X 

FISIOTERAPIA X X X 

FONOAUDIOLOGIA X X X 

ODONTOLOGIA X X X 

TERAPEUTA OCUPACIONAL X X  

CIRURGIA CARDIOVASCULAR X X  

CIRURGIA ENDOVASCULAR X X  

CIRURGIA GERAL X X X 

CIRURGIA BARIÁTRICA X X  

CIRURGIA GERAL/ 

GASTROENTEROLOGIA 

X X  

CIRURGIA GERAL 

/ONCOLOGIA 

X X  

CIRURGIA OFTALMOLÓGICA X X  

CIRURGIA 

OTORRINOLARINGOLÓGICA 

X X  

CIRURGIA PLÁSTICA X X  

CIRURGIA PLÁSTICA E 

CRÂNIO MAXILO 

X X  

CIRURGIA TORÁCICA X X  

CIRURGIA VASCULAR X X  
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CIRURGIA ORTOPÉDICA X X  

EXAMES - ANGIOLOGIA X X  

EXAMES DE IMAGEM 

(MEDICO E ODONTOLÓGICO) 

X X X 

EXAMES – AUDIOMETRIA X X  

EXAMES – BIOPSIAS E 

PUNÇÕES 

X X  

EXAMES -  PULMONARES X X  

EXAMES - CARDIOLÓGICOS X X  

EXAMES - NEUROLÓGICOS X X  

EXAMES - HEMODINÂMICA X X  

EXAMES - LABORATORIAIS X X X 

EXAMES – MEDICINA 

NUCLEAR 

X X  

EXAMES – OFTALMOLÓGICOS X X X 

EXAMES OTORRINO X X X 

EXAMES - GINECOLÓGICOS X X X 

EXAMES - UROLOGIA X X X 

EXAMES - URODINÂMICA X X  

SERVIÇO DE REMOÇÃO – 

TERRESTRE E AÉREO 

X X  

 

 

2.3.O requerimento do interessado deverá informar em quais Municípios ou regiões pretende obter 

seu credenciamento para a prestação dos serviços, bem como para quais modalidades ou 

especialidades. 
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3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

3.1.  O procedimento de credenciamento enquadra-se como hipótese de inexigibilidade de licitação, 

nos termos do art. 25, “caput”, da Lei n.º 8.666, de 1993 e da Decisão n.° 656/1995 – Plenário 

do TCU, e observará as disposições legais pertinentes, especialmente: 

 

3.1.1. Lei n.º 4.320, de 1964; 

3.1.2. Lei n.º 6.880, de 1980; 

3.1.3. Lei n.º 8.666, de 1993; 

3.1.4. Lei Complementar n.º 123, de 2006; 

3.1.5. Leis Orçamentárias vigentes; 

3.1.6. Decreto n.º 92.512, de 1986; 

3.1.7. Decreto n.º 93.872, de 1986; 

3.1.8. Decreto n.º 7.746, de 2012; 

3.1.9. Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 1, de 2010; 

3.1.10. Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 5, de 2014; 

3.1.11. Instrução Normativa SEGES/MPDG n.º 5, de 2017; e 

3.1.12. Instrução Normativa SEGES/MPDG n.º 3, de 2018. 

4.1. As despesas para atender as contratações decorrentes do credenciamento estão 

programadas em dotação orçamentária própria, a despesa com execução dos xserviços 

credenciados correrá à conta dos recursos consignados à CPPR, no plano de Ação (PA) 

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 Natureza de Despesa (ND) 339036, 339039, 339147 

 Ação Interna H-2540100212. 

 

4.2. A cada exercício financeiro o Órgão credenciador deverá comprovar, por meio de 

apostilamento, a existência de recursos orçamentários para atender as contratações decorrentes 

do credenciamento, nos termos da Orientação Normativa AGU n.º 35/2011. 
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5. LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

 

5.1. O requerimento e demais documentos para o credenciamento serão entregues à Comissão 

de Credenciamento, no seguinte local: 

5.1.1. Rua Benjamin Constant, 707, Centro Histórico, Paranaguá – PR, CEP: 83203-190, ou 

pelo endereço eletrônico cppr.secom@marinha.mil.br com cópia para 

azevedo.marcos@marinha.mil.br (neste caso, todos os documentos deverão vir assinados 

digitalmente). 

5.2. Os interessados poderão entregar os documentos pessoalmente, no horário de 08h30min às 

11h00min, e das 13h30min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, ou poderão encaminhá-los 

via correio, ou meio similar de entrega, com aviso ou protocolo de recebimento. 

6. PUBLICIDADE DO EDITAL 
 

6.1. O aviso de Edital será publicado nos seguintes meios, cumulativamente: 

 

6.1.1. no Diário Oficial da União; e 

 

6.1.2. no sítio eletrônico oficial da CPPR 

 

6.2. Anualmente, o aviso de Edital será republicado nos mesmos meios acima indicados, no 

intuito de renovar o convite aos eventuais novos interessados. 

 

6.3. O Edital ficará disponibilizado, na íntegra, no sítio eletrônico www.marinha.mil.br/cppr/, e 

também poderá ser lido e/ou obtido no endereço Rua Benjamin Constant, 707, Centro Histórico, 

Paranaguá – PR, CEP: 83203-190, nos dias úteis, no horário de  08:30 às 16:00h. 

 

6.4. Por meio do e-mail cppr.secom@marinha.mil.br ou pelo telefone 41-988183261 

(Pregoeiro), o interessado poderá solicitar o envio de cópia do Edital e seus Anexos por e-mail, 

em formato digital. 

7. ALTERAÇÕES DO EDITAL 

 

7.1. O presente Edital poderá ser alterado, mediante celebração de termo aditivo, para incluir ou 

excluir serviços, insumos ou medicamentos no objeto do credenciamento. 

 

mailto:cppr.secom@marinha.mil.br
mailto:azevedo.marcos@marinha.mil.br
mailto:cppr.secom@marinha.mil.br
mailto:cppr.secom@marinha.mil.br
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7.1.1. Em caso de inclusão de novos serviços, insumos ou medicamentos nas TABELAS 

REFERENCIAIS, serão observados os procedimentos pertinentes de definição dos valores 

referenciais. 

 

7.2. As alterações de parâmetros de remuneração e de preços das TABELAS REFERENCIAIS de 

remuneração dos serviços e de preços dos insumos e medicamentos, ou quaisquer modificações 

nas condições de prestação dos serviços, respeitadas as diretrizes aplicáveis do artigo 65 da Lei 

n.º 8.666/1993 e no item 17 do presente Edital, serão efetivadas mediante apostilamento. 

 

7.3. Qualquer alteração do Edital será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico 

oficial do Órgão credenciador, para que as alterações passem a integrar os termos de adesão e 

contratos em vigor. 

 

7.4. As alterações do Edital serão comunicadas aos contratados por meio de notificação. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL 

 

8.1. O Edital de credenciamento vigorará por prazo indeterminado. 

 

8.2. O prazo para credenciamento terá início a partir da data de publicação do Edital no Diário Oficial 

da União e permanecerá continuamente aberto, podendo o interessado requerer o 

credenciamento a qualquer tempo. 

9. PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

 

9.1. Poderão requerer o credenciamento as Organizações Civis de Saúde (OCS) e os Profissionais 

de Saúde Autônomo (PSA) das modalidades ou especialidades definidas neste Edital e que 

cumpram os requisitos pertinentes de habilitação. 

 

9.2. Não poderão participar do credenciamento: 

 

9.2.1. os interessados cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto deste Edital; 

 

9.2.2. as pessoas físicas ou jurídicas proibidas de licitar ou contratar com o Órgão credenciador, com 

a União ou com a Administração Pública ou Poder Público, na forma da legislação vigente; 
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9.2.3. entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

9.2.4. interessados que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

 

9.2.5. interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666, de 1993; 

 

9.2.6. servidores ou dirigentes do Órgão credenciador, mediante participação direta ou indireta, 

conforme o artigo 9º, inciso III e parágrafos 3º e 4º, da Lei n.º 8.666, de 1993; 

 

9.2.7. nos termos do art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018, e art. 3º, parágrafo 3º, do Decreto n.º 7.203, 

de 2010, pessoa física ou pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 

direção, familiar de: 

 

9.2.7.1. detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

 

9.2.7.2. autoridade hierarquicamente superior no âmbito do Órgão credenciador; 

 

9.2.7.3. considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF n.º 13, art. 5º, inciso 

V, da Lei n.º 12.813, de 2013, e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 2010); 

 

9.2.8. pessoas físicas que não estiverem quites com suas obrigações eleitorais, nos termos do art. 7º, 

parágrafo 1º, III, do Código Eleitoral. 

 

9.3. A Comissão de Credenciamento verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

9.3.1. SICAF; 
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9.3.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

 

9.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome do PSA, da OCS e de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

9.4.1. Caso conste a existência de ocorrência impeditiva em relação ao sócio, a Comissão deverá 

diligenciar para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas. 

 

9.4.2. A tentativa de burla pode ser verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.4.3. O interessado será convocado para manifestação previamente ao indeferimento de seu 

credenciamento. 

 

9.5. Constatada a existência de sanção, a Comissão decidirá pelo indeferimento do credenciamento. 

10. REQUERIMENTO 

 

10.1. O interessado apresentará o requerimento de credenciamento, conforme modelo do Anexo 

deste Edital, preenchido de forma legível, sem emendas ou rasuras, e assinado pelo requerente 

PSA ou pelo representante legal da OCS, atendendo os seguintes requisitos: 

 

10.1.1. declarar que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, 

bem como que atende plenamente os requisitos de habilitação e de execução contratual; 

 

10.1.2. indicar a relação de serviços para os quais pleiteia o credenciamento; 

 

10.1.3. indicar a área geográfica para a qual pretende obter seu credenciamento; 

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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10.1.4. indicar  o endereço, os dias e horários disponíveis para a realização dos atendimentos; 

 

10.1.5. indicar o nome do banco, o número da agência e da conta corrente para crédito dos 

pagamentos; 

 

10.1.6. caso seja cadastrado no SICAF e pretenda utilizá-lo para comprovar sua habilitação, 

indicar tal condição no requerimento; 

 

10.1.7. anexar os documentos exigidos no Edital. 

 

10.2. O Órgão credenciador decidirá sobre o requerimento de credenciamento no prazo máximo 

de 15 dias, contados da data de entrega, podendo ser prorrogado a critério da autoridade 

competente. 

11. HABILITAÇÃO 

 

11.1 O interessado deverá comprovar os requisitos pertinentes de habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, a seguir 

indicados. 

 

11.2 Habilitação jurídica: 

 

11.2.1 Para a Organização Civil de Saúde (OCS): 

 

11.2.1.1 Cédula de identidade ou documento equivalente do(s) representante(s) legal(is); 

 

11.2.1.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

11.2.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 

de seus administradores; 
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11.2.1.3 No caso de sociedade simples ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI 

simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

11.2.1.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3° da Instrução 

Normativa n.° 36, de 03/03/2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - 

DREI; 

 

11.2.1.5 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

11.2.1.6 Alvará de funcionamento válido, expedido pela Prefeitura; 

 

11.2.1.7 Licença ou alvará sanitário válido, expedido pelo órgão de vigilância sanitária competente; 

 

11.2.2 Para o Profissional de Saúde Autônomo (PSA): 

 

11.2.2.1 Cédula de identidade ou documento equivalente; 

 

11.2.2.2 Certidão de quitação eleitoral, para fins de verificação da condição de participação, 

nos termos do art. 7º, parágrafo 1º, inciso III, do Código Eleitoral; 

 

11.2.2.3 Alvará de funcionamento válido, expedido pela Prefeitura, em seu nome e no endereço 

onde se propõe a prestar o serviço, salvo se o estabelecimento já o tiver, quando este deverá ser 

apresentado; 

 

11.2.2.4 Licença ou alvará sanitário válido, expedido pelo órgão de vigilância sanitária 

competente, em seu nome e no endereço onde se propõe a prestar o serviço, salvo se o 

estabelecimento já o tiver, quando este deverá ser apresentado; 
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11.3 Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

11.3.1 Organização Civil de Saúde (OCS): 

 

11.3.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

11.3.1.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados (Portaria Conjunta 

PGFN/RFB n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014 e alteração); 

 

11.3.1.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

11.3.1.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei 

Federal n.º 12.440/2011; 

 

11.3.1.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, conforme o 

caso, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

11.3.1.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e/ou Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, conforme o caso. 

 

11.3.2 Profissional de Saúde Autônomo (PSA): 

 

11.3.2.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 

11.3.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados; 

 

11.3.2.3 Prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições do Contribuinte 

Individual para com a Previdência Social, efetuada mediante a apresentação da Declaração de 

Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRS-CI), fornecida pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS); 

 

11.3.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

11.3.2.4.1 Caso o interessado pessoa física não seja empregador, deverá, em substituição ao 

CRF, declarar tal fato; 

 

11.3.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos d nos termos 

da Lei Federal n.º 12.440/2011; 

 

11.3.2.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, conforme o 

caso, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

11.3.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e/ou Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, conforme o caso; 

 

11.3.3 Caso o interessado faça jus ao tratamento favorecido da Lei Complementar n.º 123, de 

2006, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação; 

 

11.3.3.1 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o 

interessado será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo interessado, mediante apresentação de justificativa; 
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11.3.3.2 Caso o interessado não comprove a regularização, será inabilitado. 

 

11.4 Qualificação econômico-financeira: 

 

11.4.1 Organização Civil de Saúde (OCS): 

 

11.4.1.1 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

11.4.1.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data do requerimento; 

 

11.4.1.2.1 No caso de pessoa jurídica constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

 

11.4.1.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 

social; 

 

11.4.1.2.3 Caso o interessado seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764, de 1971, ou 

de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

 

11.4.1.3 A comprovação da boa situação financeira da pessoa jurídica será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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LC = 

Ativo Circulante 
 

Passivo Circulante 
 

 

11.4.1.4 A pessoa jurídica que apresentar resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC) deverá 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, a critério da autoridade competente, 

o patrimônio líquido mínimo equivalente a 3% (três por cento) do valor total estimado da 

contratação. 

 

11.5 Qualificação técnica: 

 

11.5.1 Organização Civil de Saúde (OCS): 

 

11.5.2 Registro ou inscrição na entidade profissional competente do local onde os serviços serão 

prestados; 

 

11.5.2.1 Para o responsável técnico da OCS: 

 

11.5.2.1.1 Cédula de identidade ou documento equivalente; 

 

11.5.2.1.2 Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

 

11.5.2.1.3 Comprovação da especialidade, caso exigível, mediante apresentação de certificado 

ou título registrado no Conselho Regional competente; 

 

11.5.2.2 Relação de membros do corpo clínico, datada e assinada pelo responsável técnico, 

contendo os seguintes dados: 

 

11.5.2.2.1 Nome completo; 
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11.5.2.2.2 Especialidade clínica; 

 

11.5.2.2.3 Número de registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

 

11.5.2.3 Relação de equipamentos e instrumentais, conforme os padrões mínimos estabelecidos 

no Projeto Básico para a especialidade; 

 

11.5.3 Profissional de Saúde Autônomo (PSA): 

 

11.5.3.1 Registro ou inscrição na entidade profissional competente do local onde os serviços 

serão prestados; 

 

11.5.3.2 Comprovação da especialidade, caso exigível, mediante apresentação de certificado ou 

título registrado no Conselho Regional competente; 

 

11.5.3.3 Relação de equipamentos e instrumentais, conforme os padrões mínimos estabelecidos 

no Projeto Básico para a especialidade; e 

 

11.5.3.4   Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 

 

11.6 Declarações complementares: 

 

11.6.1 Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e de que se obriga a 

declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo posterior; 

 

11.6.2 Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e não emprega menor 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, conforme modelo do Anexo; 
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11.6.3 Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo; 

 

11.6.4 Declaração de que os serviços serão prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213, de 1991, conforme modelo do Anexo; 

 

11.7 Para as cooperativas: além dos demais documentos pertinentes de habilitação, a sociedade 

cooperativa também deverá apresentar, conforme o item 10.5 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n.º 05, de 2017: 

 

11.7.1 Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação 

e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 

domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 

4°, no inciso I do art. 21 e nos parágrafos 2º a 6º do art. 42 da Lei n.º 5.764, de 1971; 

 

11.7.2 Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual (DRSCI) de cada um 

dos cooperados relacionados; 

 

11.7.3 Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço; 

 

11.7.4 Registro previsto no art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971; 

 

11.7.5 Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; 

 

11.7.6 Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de 

controle, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764, de 1971; 

 

11.7.7 Ata de fundação; 
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11.7.8 Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

 

11.7.9 Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os 

aprovou; 

 

11.7.10 Editais de convocação das 03 (três) últimas assembleias gerais extraordinárias; 

 

11.7.11 Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 

gerais ou nas reuniões seccionais; 

 

11.7.12 Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto do 

credenciamento; 

 

11.7.13 Na contratação de sociedades cooperativas, o Órgão credenciador deverá verificar seus 

atos constitutivos, analisando sua regularidade formal e as regras internas de funcionamento, 

para evitar eventual desvirtuação ou fraude. 

 

11.8 Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da 

Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. 

 

11.8.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

11.8.2 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o interessado for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

11.8.3 Serão aceitos registros de CNPJ de interessado matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições. 
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11.9 O interessado poderá utilizar o cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF para comprovar sua habilitação, ficando assim dispensado de apresentar 

os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 

econômico-financeira e qualificação técnica, abrangidos pelo referido cadastro, conforme 

disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n.º 03, de 2018. 

 

11.9.1 A Comissão de Credenciamento consultará o SICAF do interessado cadastrado, bem 

como os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o interessado esteja com 

alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

 

11.9.2 Caso a Comissão não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o interessado será convocado 

a encaminhar documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob 

pena de inabilitação. 

 

11.10 A Comissão de Credenciamento decidirá pelo deferimento ou indeferimento do 

credenciamento e comunicará ao interessado. 

12. TERMO DE ADESÃO 
 

12.1 Após a decisão pelo deferimento do credenciamento, o interessado será convocado para 

assinar o Termo de Adesão, conforme modelo do Anexo deste Edital, no prazo máximo de 08 

dias, podendo ser prorrogado, quando solicitado pelo interessado, desde que ocorra motivo 

justificado. 

 

12.1.1 Alternativamente à convocação para comparecimento pessoal, o Órgão credenciador 

poderá encaminhar o Termo de Adesão para assinatura do interessado, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado e devolvido no prazo de 10 dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

12.2 O Termo de Adesão também será assinado pela autoridade competente do Órgão 

credenciador e corresponderá ao ato formal de credenciamento e de reconhecimento da 

inexigibilidade de licitação, observando-se os procedimentos previstos no artigo 26 da Lei n.º 

8.666, de 1993. 

 

12.3 O Termo de Adesão será publicado no Diário Oficial da União, mediante Portaria, 

dispensando-se a publicação do extrato do futuro contrato, conforme Orientação Normativa 

AGU n.º 33/2011. 
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13. CONTRATO 

 

13.1 Após a publicação do Termo de Adesão, o credenciado poderá ser convocado para assinar 

o respectivo contrato, conforme modelo do Anexo deste Edital, no prazo máximo de  08 dias, 

podendo ser prorrogado, quando solicitado pelo credenciado, desde que ocorra motivo 

justificado. 

 

13.1.1 Alternativamente à convocação para comparecimento pessoal, o Órgão credenciador 

poderá encaminhar o Termo de Contrato para assinatura do credenciado, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado e devolvido no prazo de 10 dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

13.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível proibição de contratar com o Poder Público ou ocorrências impeditivas indiretas, bem 

como realizará consulta prévia ao CADIN, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei n.º 10.522, 

de 2002. 

 

13.3 Caso o credenciado não esteja inscrito no SICAF, deverá proceder ao seu cadastramento, 

sem ônus, antes da contratação. 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1 O contrato será firmado com um prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, contados a 

partir da data da sua assinatura, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666, de 1993, 

e da Orientação Normativa AGU n.º 38/2011. 

 

14.2 A cada período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, o Órgão 

credenciador deverá realizar uma aferição da manutenção, pelo credenciado, do cumprimento 

de todos os requisitos relativos à habilitação estabelecidos no item 11 do presente Edital. A 

comprovação da manutenção dos requisitos pelo credenciado será registrada pelo Órgão 

credenciador por meio de apostilamento. 

15. ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

15.1 Os contratos poderão ser alterados, mediante celebração de termo aditivo, a ser publicado 

no Diário Oficial da União, respeitadas as diretrizes aplicáveis do artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 

1993. 

 



Continuação do Edital 001/2021 da CPPR (UASG 789330) 

 

23 de 35 
 

15.2 O contratado poderá requerer a alteração do contrato para a inclusão de novos serviços, 

desde que já estejam previstos no Edital de credenciamento e sejam demonstrados os requisitos 

de habilitação correspondentes definidos no Edital. 

16. REMUNERAÇÃO E PREÇOS CONTRATUAIS 

 

16.1 A remuneração dos serviços e os preços dos insumos e medicamentos constarão nas 

TABELAS REFERENCIAIS adotadas e detalhadas no Anexo do Projeto Básico e do Edital. 

 

16.2 Na execução do contrato, o pagamento ao contratado corresponderá aos valores previstos 

nas TABELAS REFERENCIAIS adotadas pelo Órgão credenciador. 

 

16.3 As TABELAS REFERENCIAIS adotadas pelo Órgão credenciador observarão, como 

limite máximo no caso da aquisição de medicamentos, os valores estabelecidos pela Tabela 

CMED, sendo vedado o acréscimo de qualquer percentual sobre os valores dos medicamentos 

a título de taxa de comercialização. 

 

16.4 Caso determinado serviço, insumo ou medicamento não se encontre relacionado nas 

TABELAS REFERENCIAIS, não poderá ser objeto da contratação. 

 

16.4.1 Nesta hipótese, o Órgão credenciador poderá: a) incluir o novo serviço, insumo ou 

medicamento no objeto do credenciamento, mediante o procedimento de alteração do Edital e 

consequente alteração do contrato, mediante celebração de termo aditivo, a qual deverá ser 

submetida a avaliação técnica para ratificação da DSM; b) realizar licitação; c) celebrar a 

contratação direta, observando-se a Lei n.º 8.666/1993, de forma a atender as particularidades 

de cada situação, observando-se os limites impostos pelo Parecer n.º 

00015/2018/DECOR/CGU/AGU, expedido pelo Departamento de Coordenação e Orientação 

de Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geral da União. 

17. REAJUSTE DAS TABELAS REFERENCIAIS 

 

17.1 Os valores das TABELAS REFERENCIAIS do Edital poderão ser reajustados, 

observando-se o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da data-base, conforme a 

disciplina dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001. 

 

17.1.1 Para as tabelas oficiais de entidades médicas, a data-base é aquela estipulada na própria 

tabela pela respectiva entidade. 
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17.1.2 Para as tabelas de valores pesquisados no mercado especializado (orçamento próprio), a 

data-base é a data de publicação do aviso de Edital no Diário Oficial da União. 

 

17.1.3 É possível a existência de prazos de reajustes distintos, de acordo com a data-base de 

cada tabela, sejam as tabelas oficiais de entidades médicas, sejam as tabelas de valores 

pesquisados no mercado especializado (orçamento próprio). 

 

17.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 01 (um) ano será contado a 

partir da data dos efeitos financeiros do reajuste anterior. 

 

17.3 Os efeitos financeiros do reajuste terão início a partir da data-base de cada tabela, exceto 

se a própria tabela dispuser de forma distinta, desde que observada a anualidade. 

 

17.4 O reajuste dos valores das TABELAS REFERENCIAIS será publicado no Diário Oficial 

da União e no sítio eletrônico oficial do Órgão credenciador. 

 

17.5 As proposições de Reajustes deverão ser encaminhadas a DSM para ratificação do 

Reajuste. 

18. PAGAMENTO 
 

18.1 O pagamento considerará o período de faturamento mensal. 

 

18.2 A cada período mensal de faturamento, o contratado apresentará as faturas correspondentes 

ao período, até o quinto dia útil do mês subsequente  para verificação  e procedimentos de 

auditoria e lisura, nos seguintes termos: 

 

18.2.1 A fatura discriminará todas as informações pertinentes aos serviços prestados e será 

acompanhada das guias de encaminhamento e demais documentos necessários para aferição de 

sua regularidade; 

 

18.2.3 A fatura será auditada pelo Setor competente do Órgão credenciador, no prazo máximo 

de 30 dias, contados da data de apresentação pelo contratado, e será aprovada, se não houver 

inconformidade com os termos e condições do credenciamento; 
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18.2.4 Se houver inconformidade, o Setor efetuará e justificará as glosas, discriminará os itens 

e valores correspondentes e comunicará ao contratado, através de relatório detalhado; 

 

18.2.5 O contratado poderá apresentar recurso de glosa, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

data da comunicação, a ser decidido no prazo de 05 (cinco) dias, para definição do valor final 

da fatura. 

 

18.2.6 Se o contratado não apresentar recurso, prevalecerão as glosas efetuadas pelo setor. 

 

18.3 Após o procedimento de auditoria e eventual recurso de glosa, o Órgão credenciador 

autorizará a emissão da nota fiscal no valor final estabelecido pelo setor competente. 

18.3.1 A nota fiscal será emitida pelo contratado com os seguintes dados: 

 

18.3.1.1 dados fiscais: CNPJ, razão social, endereço e inscrição estadual; e 

 

18.3.2.2 dados financeiros: código fiscal de operações e prestações, natureza de operações e 

descrição do serviço prestado. 

 

18.4 O pagamento será efetuado no prazo de 90 (sessenta) dias, contados do recebimento da 

Fatura, já incluso o período de Auditoria (30 dias). 

 

18.4.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal, nos termos do artigo 5º, 

parágrafo 3º, da mesma Lei. 

 

18.4.2 Havendo erro ou omissão na apresentação dos documentos pelo contratado, ou outra 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o 

contratado 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 o 

Órgão credenciador. 

 

18.4.3 O pagamento considerará os valores vigentes das TABELAS REFERENCIAIS na data 

de realização do atendimento, observados os critérios estabelecidos no item 16 deste Edital. 
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18.4.4 Se os valores das TABELAS REFERENCIAIS forem reajustados após a data de 

realização do atendimento, porém com efeitos financeiros anteriores à data de realização do 

atendimento, o pagamento considerará os valores reajustados. 

 

18.4.5 Antes de cada pagamento ao contratado, será realizada consulta ao SICAF ou aos sítios 

eletrônicos oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

Edital. 

 

18.4.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério do Órgão credenciador. 

 

18.4.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Órgão 

credenciador deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

 

18.4.8 Persistindo a irregularidade, o Órgão credenciador deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado ao 

contratado o contraditório e ampla defesa. 

 

18.4.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

 

18.4.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do 

Órgão credenciador, não será rescindido o contrato em execução com o contratado inadimplente 

no SICAF. 

 

18.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n.º 05, de 2017, quando couber. 

 



Continuação do Edital 001/2021 da CPPR (UASG 789330) 

 

27 de 35 
 

18.5.1 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as 

exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006. 

 

18.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

 

18.7 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 

I=(TX/100)/365 

 

EM = I x N x VP, onde: 

 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

18.8 O Órgão credenciador deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às 

multas e/ou indenizações devidas por parte do contratado, desde que precedido de instauração 

de processo administrativo, com as garantias do contraditório e ampla defesa. 

 

19. SANÇÕES 

 

19.1 Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, conforme 

artigo 86 da Lei n.º 8.666, de 1993, o contratado estará sujeito às seguintes multas: 
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19.1.1 Multa moratória, calculada no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do serviço 

em mora, por dia de atraso até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

19.1.1.1 A multa do subitem anterior será acrescida de 1% (um por cento) ao dia, incidente a 

partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, sobre o valor do serviço em mora, até o limite 

de 60 (sessenta) dias; 

 

19.1.1.2 A aplicação das multas não impede que o contratante rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas neste Edital. 

 

19.2 O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou parcial, 

e/ou das condições previstas neste Edital, sujeitará o contratado, conforme o artigo 87 da Lei 

n.º 8.666, de 1993, às seguintes penalidades: 

 

19.2.3 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para o contratante; 

 

19.2.4 Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente ao(s) serviço(s), 

caracterizada a inexecução parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

19.2.5 Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da cobrança de multa moratória nos termos previstos 

neste Edital; 

 

19.2.6 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Órgão credenciador por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

 

19.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
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19.3 Também fica sujeito às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, 

o contratado que, em razão do contrato administrativo: 

 

19.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

19.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento; 

 

19.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

19.4 As sanções de multas poderão ser aplicadas juntamente com as demais sanções. 

 

19.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento 

previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.º 9.784, de 1999. 

 

19.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

19.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, recolhidos em favor da União, ou inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

20. RESCISÃO DO CONTRATO 

 

20.1 O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666, de 

1993, mediante expressa motivação nos autos e assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20.2 Em caso de rescisão unilateral por inexecução total ou parcial do contrato, o contratado 

reconhece os direitos do Órgão credenciador, conforme o artigo 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital. 
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20.3 A rescisão unilateral, por ato do Órgão credenciador, acarreta as seguintes consequências, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital: 

 

20.3.1 Execução da garantia contratual, se houver, para ressarcimento da Administração, e dos 

valores das multas e indenizações a ela devidos; 

 

20.3.2 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

 

20.4 O contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a termo, 

desde que haja conveniência para o Órgão credenciador e não prejudique a saúde dos 

beneficiários atendidos pelos serviços prestados pelo contratado. 

 

20.4.1 Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus serviços, o 

contratado não poderá solicitar a rescisão, enquanto não concluído o processo de apuração. 

 

20.5 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal. 

 

20.6 Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte do contratado, 

salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do Órgão credenciador. 

 

20.7 O termo de rescisão, conforme o caso, disporá sobre: 

 

20.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

20.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

20.7.3 Indenizações e multas; 
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20.7.4 Condições para a manutenção dos serviços em curso, pelo prazo necessário para a 

conclusão. 

 

20.8 A rescisão não eximirá o contratado das obrigações assumidas em relação aos serviços 

executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser imputadas. 

 

20.9 O credenciado poderá requerer denúncia do ajuste, a qualquer tempo, bastando notificar 

formalmente o Órgão credenciador com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

21. VEDAÇÕES 

 

21.1 É vedado ao credenciado: 

 

21.1.1. caucionar ou utilizar o futuro Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

21.1.2 interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do Órgão 

credenciador, salvo nos casos previstos em lei; 

 

21.1.3 cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada ou cometer a terceiros a atribuição 

de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados; 

 

21.1.4 exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco. 

22. RECURSOS 

 

22.1 A interposição de recurso referente aos atos do procedimento de credenciamento observará 

o disposto no art. 109, parágrafo 4º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

22.1.1 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

22.2 O recurso será encaminhado à Comissão de Credenciamento e poderá ser apresentado pelo 

e-mail cppr.secom@marinha.mil.br, ou por petição encaminhada ao endereço indicado neste 

Edital, pessoalmente ou via correios ou meio similar de entrega, com aviso ou protocolo de 

recebimento. 
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22.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão de 

Credenciamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 

de responsabilidade. 

 

22.4 A autoridade competente poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto, 

motivadamente e presentes razões de interesse público. 

22. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

22.1 Qualquer cidadão ou interessado é parte legítima para impugnar o presente Edital no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de publicação do Edital no Diário Oficial da União. 

 

22.2 A impugnação será dirigida à Comissão de Credenciamento pelo e-mail 

cppr.secom@marinha.mil.br com cópia para azevedo.marcos@marinha.mil.br (Pregoeiro), ou 

por petição encaminhada ao endereço indicado neste Edital, pessoalmente ou via correios ou 

meio similar de entrega, com aviso ou protocolo de recebimento. 

 

22.3 Caberá à Comissão de Credenciamento julgar e responder à impugnação em até 03 (três) 

dias úteis. 

 

22.4 Acolhida a impugnação, o Edital será republicado. 

23. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

23.1 A autoridade competente somente poderá revogar o Edital de credenciamento por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

23.2 A anulação do Edital de credenciamento por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

23.3 A nulidade do Edital de credenciamento induz à do contrato, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

mailto:cppr.secom@marinha.mil.br
mailto:azevedo.marcos@marinha.mil.br
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23.4 A revogação do Edital induz à rescisão dos contratos celebrados sob sua vigência. 

 

23.5 No caso de revogação ou anulação do Edital de credenciamento, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

23.6 Em caso de revogação ou anulação, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte 

do contratado, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do Órgão 

credenciador. 

24. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

24.1 Consoante o artigo 45 da Lei n.º 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência 

de dano de difícil ou impossível reparação. 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1 Todas as notificações e comunicações entre o Órgão credenciador e o credenciado serão 

realizadas pelos seguintes meios: 

25.1.1 Ofício via postal com aviso de recebimento. 

25.1.2  Mensagem eletrônica (e-mail). 

 

 

25.1.1 Presumem-se válidas as notificações e comunicações dirigidas ao endereço de 

correspondência constante do requerimento de credenciamento do interessado, a quem cabe 

atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 

 

25.1.2 É facultada à Comissão, em qualquer fase do procedimento de credenciamento, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

25.1.3 As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor dos 

princípios do credenciamento, especialmente não excludência, isonomia, impessoalidade, 

publicidade e economicidade, bem como em favor da garantia do direito à saúde. 
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25.1.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

 

25.1.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o indeferimento 

do credenciamento, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 

da isonomia e do interesse público. 

 

25.1.6 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

 

25.1.7 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n.º 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 

25.1.8 Os pedidos de esclarecimento referentes ao Edital serão dirigidos à Comissão de 

Credenciamento. 

 

25.1.9 Os autos do processo ficarão disponibilizados, na íntegra, no endereço: Rua Benjamin 

Constant, 707, Centro Histórico, Paranaguá – PR, CEP: 83203-190, telefone (41) 3721-1541; 

e-mail: cppr.secom@marinha.mil.br, nos dias úteis, no horário  das 09:00 às 11:00h, e das 13:30 

às 16:00h  na sala do Setor de Licitações e Contratos da CPPR em dias úteis (dias em que houver 

expediente), com vista franqueada aos interessados. 

 

25.2 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Subseção Judiciária 

Federal de Paranaguá - PR, com exclusão de qualquer outro. 

 

25.3 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

25.3.1 Anexo I – Projeto Básico; 

 

25.3.2 Anexo II – TABELAS REFERENCIAIS de remuneração dos serviços e dos preços dos 

insumos e dos medicamentos; 
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25.3.3 Anexo III – Modelo de requerimento de credenciamento; 

 

25.3.4 Anexo IV – Modelo de declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor 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; 

 

25.3.5 Anexo V – Modelo de declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, 

empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III 

e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 

25.3.6 Anexo VI – Modelo de declaração de que os serviços serão prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213, de 1991; 

 

25.3.7 Anexos VII e seguintes – Modelos específicos de minutas contratuais. 

Paranaguá - PR, em 25 de fevereiro de 2021. 

 

ANDRÉ LUIZ MORAIS DE VASCONCELOS 

Capitão de Mar e Guerra 

Capitão dos Portos 

 

 

MARCOS PAULO COSTA DE AZEVEDO E SOUZA 

Terceiro-Sargento (DT) 

Pregoeiro 



 
MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE APOIO 

 
PROJETO BÁSICO 

 
CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
AUTÔNOMOS (PSA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO BÁSICO CREDENCIAMENTO DE 
ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. 
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19.CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 24 

20.MEDIDAS ACAUTELADORAS 26 

21.SANÇÕES 26 

22.RESCISÃO DO CONTRATO 28 

23.VEDAÇÕES 29 

 

1. OBJETO 
 

1.1 Credenciamento, no Estado Paraná de Organizações Civis de Saúde (OCS) e de Profissionais de 

Saúde Autônomos (PSA) para a prestação de serviços médicos de Serviços Médicos (atendimento 

Ambulatorial e Hospitalar), Farmacêuticos e Odontológicos, Psicológicos, Laboratoriais, Hospitalares, 

Fisioterapêuticos, Nutricionais, Procedimentos e Exames em Geral, de Apoio e Reabilitação de Saúde, aos 

militares e dependentes que tiverem direito à assistência médico-hospitalar, nos termos da Lei n.º 

6.880, de 1980, Lei n/ 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e respectiva regulamentação. 

 

2. JUSTIFICATIVA DO CREDENCIAMENTO 

2.1 O credenciamento justifica-se pelos seguintes motivos: 

 

2.2 A CPPR possui uma Divisão encarregada de prestar Assistência Médico-Hospitalar (AMH) e 

Odontológica (AO) restrita, sendo uma Organização Militar com facilidades médicas, não existindo 

Hospital da Marinha na área de sua jurisdição, havendo a necessidade de prestação de Assistência 

Médico-hospitalar complementar ou suplementar aos serviços não existentes ou insuficientes na rede 

Ambulatorial do Sistema de Saúde da Marinha, tendo como objetivo ampliar a rede de prestadores de 

serviços na área de saúde, melhoria na qualidade do atendimento e reduzir os custos com estas 

atividades. 

2.3 O caminho legal a ser percorrido pela Administração, a fim de solucionar a ausência ou deficiência 

de serviços médicos é o Sistema de Credenciamento, o qual possui amparo legal no Cap do Art nº 25 

da lei 8.666/93, notadamente nas Normas da Marinha previstas na SGM-102 (4ª Revisão), DGPM - 

401 (3ª Revisão – MOD1-2013 - Cap. 7) e DGPM - 404 (3ª Revisão). 

2.4 Objetivando ampliar a rede de prestadores de serviços na área de saúde, melhoria na qualidade do 

atendimento e reduzir os custos com esta atividade, a CPPR convoca todos os profissionais e 

instituições do setor de saúde, dispondo-se a credenciar todos os que tiverem interesse e satisfaçam os 

requisitos estabelecidos no Edital de Credenciamento nº 001/2016 desta Capitania dos Portos, fixando 

os preços a serem pagos pelos procedimentos médicos, o que inviabiliza a competição, uma vez que 

a todos é assegurado o Credenciamento. 
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3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1 As despesas para atender as contratações decorrentes do credenciamento estão programadas em 

dotação orçamentária própria, a despesa com a execução dos serviços credenciados correrá à conta dos 

recursos consignados à CPPR, no Plano de Ação (PA) 2021, Natureza de Despesa (ND) 339036, 

339039, 339147 da Ação Interna b.442.01.0 esfera orçamentária. 

 

3.2 A cada exercício financeiro o Órgão credenciador deverá comprovar, por meio de apostilamento, 

a existência de recursos orçamentários para atender as contratações decorrentes do credenciamento, 

nos termos da Orientação Normativa AGU n.º 35/2011. 

 

4. ABRANGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 O credenciamento abrangerá Paranaguá – PR, Curitiba – PR, região metropolitana  e as demais 

áreas jurisdicionadas. 

 

4.2 O credenciamento abrangerá as seguintes modalidades ou especialidades médicas: 

 

ESPECIALIDADES/EXAMES/PROCEDIMENTOS 

PARANAGUÁ-PR 

E REGIÃO 

LITORÂNEA 

CURITIBA-PR 

E REGIÃO 

METROPOLITANA 

DEMAIS 

LOCALIDADES 

PRONTO ATENDIMENTO X X X 

MATERNIDADE X X X 

ALERGIA E IMUNOLOGIA X X  

ANGIOLOGIA X X  

CLÍNICO GERAL X X X 

COLOPROCTOLOGIA X X  
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DERMATOLOGIA X X X 

DIÁLISE PERITONEAL X X  

ENDOCRINOLOGISTA X X X 

GASTROENTEROLOGIA X X X 

PNEUMOLOGIA X X  

PROCTOLOGIA X X  

PSICOLOGIA X X X 

PSICOPEDAGOGIA X X X 

PSIQUIATRIA X X X 

QUIMIOTERAPIA X X  

RADIOTERAPIA X X  

REUMATOLOGIA X X  

RPG X X  

UROLOGIA X X X 

GERIATRIA X X X 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA X X X 

HEMATOLOGIA X X  

HEMODINÂMICA X X  

HEMODIÁLISE X X  

IMPLANTE E RETIRADA DE CATETER X X  

INFECTOLOGISTA X X  

MASTOLOGIA X X  

MEDICINA NUCLEAR X X  

NEFROLOGIA X X X 
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NEUROLOGIA X X X 

NEUROPSICOLOGIA X X  

CANCEROLOGIA/ONCOLOGIA X X X 

CARDIOLOGIA X X X 

CARDIOPEDIATRIA X X X 

NUTRIÇÃO X X X 

OFTALMOLOGIA X X X 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA X X X 

OTORRINOLARINGOLOGIA X X X 

PEDIATRIA X X X 

FISIOTERAPIA X X X 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA X X  

FONOAUDIOLOGIA X X X 

ODONTOLOGIA X X X 

TERAPEUTA OCUPACIONAL X X  

CIRURGIA CARDIOVASCULAR X X  

CIRURGIA ENDOVASCULAR X X  

CIRURGIA GERAL X X X 

CIRURGIA BARIÁTRICA X X  

CIRURGIA GERAL/ GASTROENTEROLOGIA X X  

CIRURGIA GERAL /ONCOLOGIA X X  

CIRURGIA OFTALMOLÓGICA X X  

CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA X X  

CIRURGIA PLÁSTICA X X  
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CIRURGIA PLÁSTICA E CRÂNIO MAXILO X X  

CIRURGIA TORÁCICA X X  

CIRURGIA VASCULAR X X  

CIRURGIA ORTOPÉDICA X X  

EXAMES - ANGIOLOGIA X X  

EXAMES DE IMAGEM (MEDICO E 

ODONTOLÓGICO) 
X X X 

EXAMES – AUDIOMETRIA X X  

EXAMES – BIOPSIAS E PUNÇÕES X X  

EXAMES -  PULMONARES X X  

EXAMES - CARDIOLÓGICOS X X  

EXAMES - NEUROLÓGICOS X X  

EXAMES - HEMODINÂMICA X X  

EXAMES - LABORATORIAIS X X X 

EXAMES – MEDICINA NUCLEAR X X  

EXAMES – OFTALMOLÓGICOS X X X 

EXAMES -  OTORRINOLARINGOLÓGICOS X X X 

EXAMES - GINECOLÓGICOS X X X 

EXAMES - UROLOGIA X X X 

EXAMES - URODINÂMICA X X  

SERVIÇO DE REMOÇÃO – TERRESTRE E AÉREO X X  

 

 

 

5. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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5.1 Os detalhamentos de todos os serviços e fornecimentos abrangidos pelo credenciamento constam 

nas TABELAS REFERENCIAIS de remuneração dos serviços e dos preços dos insumos e dos 

medicamentos, anexas a este Projeto Básico. 

 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

6.1 Serão beneficiários dos serviços prestados no credenciamento os militares da ativa, militares da 

reserva e seus dependentes, de acordo com a DGPM 401. Rev 3 Mod 6. Cap 4. Número aproximado 

de usuários 1.350. 

 

 

7. FORMA DE ENCAMINHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

7.1 As normas para encaminhamento dos beneficiários às Organizações Civis de Saúde (OCS) e 

Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) são as seguintes: 

7.2 Os pacientes somente deverão ser atendidos portando a Guia de Apresentação do Usuário (GAU), 

detalhadamente preenchida com os procedimentos a serem realizados, nome completo do paciente, 

NIP, especialidade/procedimento e com todos os campos devidamente preenchidos; 

7.3 A GAU uma vez preenchida não deverá sofrer quaisquer alterações ou rasuras, o usuário 

apresentará no dia do atendimento e o CONVENIADO guardará para seu próprio controle e 

futuramente enviará para faturamento; 

7.4 A GAU terá validade de 30 (trinta) dias, podendo ser renovada por igual período, pelo setor 

responsável pela emissão; 

7.5 A Divisão de Saúde da CPPR orientará o usuário quanto à necessidade de identificar-se e o 

CONVENIADO deverá proceder a identificação do mesmo; 

7.6 Por ocasião da identificação dos usuários, um dos seguintes documentos deverão ser solicitados: 

7.6.1 Documento de Identidade da Marinha do Brasil ou Registro Geral de Identificação (Identidade 

Civil) ou Carteira Nacional de Habilitação. 

7.7 Nas situações de atendimento de Emergência/Urgência, em que o usuário procurar diretamente 

o Credenciado, a Guia de Atendimento de Emergência/Urgência em OSE, deverá ser solicitada, em 

horário de expediente, para a Divisão de Saúde da Capitania dos Portos do Paraná, por meio do 

telefone 41-3721-1535. Nos demais horários, para 41-992438873 (Oficial de Serviço) ou 41-3721-

1500 (Sala de Estado). Em ate 48 horas deverá ser encaminhada para cppr.saude@marinha.mil.br 

formalizando a solicitação da GAU. 

mailto:cppr.saude@marinha.mil.br
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7.8  O atendimento no caso de comprovada urgência/emergência será coberto por GAU única,  

englobando todo o atendimento que for dispensado ao usuário. 

 

8. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1.  A prestação dos serviços observará as seguintes condições e procedimentos: 

8.2 Os serviços a serem prestados restringem-se aos cobertos pelo Sistema de Saúde da Marinha aos 

seus BENEFICIÁRIOS, em conformidade com as respectivas normas reguladoras em vigência no 

momento do atendimento. Esses serviços compreendem a assistência prestada por profissionais e 

instituições de saúde e todos os recursos necessários para tratamento clínico, cirúrgico e 

ambulatorial, internação, prestação de serviços de medicina física/reabilitação, serviços auxiliares 

de diagnóstico e recursos necessários à prevenção da doença, à promoção e a recuperação da saúde 

dos BENEFICIÁRIOS; 

8.3 Os Serviços deverão ser prestados nas dependências dos hospitais, clínicas, consultórios 

médicos, consultórios odontológicos, consultórios e clínicas fisioterápicas, consultórios de 

psicologia, clínicas de exames propedêuticos e laboratórios credenciados, bem como na residência 

do paciente, sendo este procedimento previamente autorizado pelo CREDENCIANTE; 

8.4 Os Serviços a serem prestados estão discriminados no item 4.2 do Projeto Básico n° 001/2021. 

8.5 Não serão cobertos pelos Acordos Administrativos: 

8.5.1 modalidades de tratamento médico não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM), tais como: tratamentos ortomoleculares, cromoterapia, aromoterapia, shiatsu e estéticos 

(iontoforese, hidrolipoclasia, intradermoterapia, carboxiterapia, etc.); 

8.5.2 cirurgia plástica estética; 

8.5.3 despesas não relacionadas com tratamento previamente autorizado; 

8.5.4 exames, medicamentos e outros procedimentos que visem à pesquisa científica; 

8.5.5 exames ou tratamentos realizados em entidades não autorizadas, sem prévia indicação pelo SSM; 

8.5.6  tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais; 

8.5.7  tratamentos de reprodução assistida; 

8.5.8  tratamentos clínicos ou cirúrgicos não éticos; e 

8.5.9  acomodações acima do padrão previsto. 

8.6 DA INTERNAÇÃO: 

8.6.1 No caso de internação, a CONVENIADA obriga-se a prestar os serviços abaixo, desde que  

necessários e disponíveis: 
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a)  Assistência Médica permanente; 

b) Exames Complementares, radiológicos e laboratoriais em geral e Terapêuticos; 

c) Sala de Cirurgia equipada com material, instrumental e paramentos (EPI) necessários ao ato cirúrgico; 

d) Internação em apartamentos, quartos ou enfermarias; 

e) Medicação prescrita pelos Médicos; 

f ) Serviços de Enfermagem e fisioterapia; 

g) Alimentação, inclusive dietas especiais, quando prescritas; 

h) Material consumido durante a internação hospitalar, durante atendimentos emergenciais, 

ambulatoriais e Curativos; 

i) Sangue e Hemoderivados; 

j) Os procedimentos médicos de caráter eletivo deverão ser precedidos de autorização por parte da 

Divisão de Saúde da CPPR; 

k) Os pacientes serão assistidos pelo corpo clínico/cirúrgico especializado da CONTRATADA, 

entendendo-se como tal o membro do corpo clínico, o profissional que tenha vínculo de emprego com 

a conveniada, o autônomo que presta serviço em caráter regular. A assistência aos usuários será 

efetuada de acordo com as instruções fornecidas expressamente pela MARINHA, ressalvados os casos 

específicos (urgência e outros) que terão outro disciplinamento; 

l) Os médicos militares da MARINHA, poderão realizar visitas médicas aos pacientes usuários do 

Sistema de Saúde da Marinha internados nas dependências hospitalares da CONVENIADA; 

m) Os medicamentos  serão cobrados os valores de medicamentos genéricos; 

n) As diárias de internação, serviços hospitalares e gases medicinais, serão pagos pela Tabela de 

Diárias e Taxas Hospitalares adotadas pela CPPR, anexo ao Projeto Básico da CPPR, (Anexo A), ou 

a adotada após negociações entre as partes; e 

o) O credenciado deverá solicitar, mediante Relatório Médico, legível, com justificativa, 

autorização prévia da Divisão de Saúde do credenciante, para realização de exames, procedimentos, 

fornecimento de medicamentos e materiais de alto custo. 

 

 

9. EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS 
 

9.1. O interessado deverá dispor dos seguintes equipamentos e/ou instrumentais relevantes e 

necessários para a prestação dos serviços, de acordo com a cada especialidade. 
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10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL 

 

10.1. O Edital de credenciamento vigorará por prazo indeterminado. 

 

11. HABILITAÇÃO 

 

11.1. O interessado deverá comprovar os requisitos pertinentes de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, a seguir 

indicados. 

 

 

 

11.2. Habilitação jurídica: 

 

11.2.1. Para a Organização Civil de Saúde (OCS): 

 

11.2.1.1. Cédula de identidade ou documento equivalente do(s) representante(s) legal(is); 

 

11.2.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

 

11.2.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

11.2.1.4. No caso de sociedade simples ou empresa individual de responsabilidade limitada – 

EIRELI simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

11.2.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
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condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3° da Instrução 

Normativa n° 36, de 03/03/2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI; 

 

11.2.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

11.2.1.7. Alvará de funcionamento válido, expedido pela Prefeitura; 

 

11.2.1.8. Licença ou alvará sanitário válido, expedido pelo órgão de vigilância sanitária 

competente; 

 

11.2.2. Para o Profissional de Saúde Autônomo (PSA): 

 

11.2.2.1. Cédula de identidade ou documento equivalente; 

 

11.2.2.2. Certidão de quitação eleitoral, para fins de verificação da condição de participação, nos 

termos do art. 7º, parágrafo 1º, inciso III, do Código Eleitoral; 

 

11.2.2.3. Alvará de funcionamento válido, expedido pela Prefeitura, em seu nome e no endereço 

onde se propõe a prestar o serviço, salvo se o estabelecimento já o tiver, quando este deverá ser 

apresentado; 

 

11.2.2.4. Licença ou alvará sanitário válido, expedido pelo órgão de vigilância sanitária 

competente, em seu nome e no endereço onde se propõe a prestar o serviço, salvo se o 

estabelecimento já o tiver, quando este deverá ser apresentado; 

 

11.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

11.3.1. Organização Civil de Saúde (OCS): 

 

11.3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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11.3.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados (Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 1.751, 

de 02 de outubro de 2014 e alteração); 

 

11.3.1.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

11.3.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei Federal 

n.º 12.440/2011; 

 

11.3.1.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, conforme o 

caso, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

11.3.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e/ou Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, conforme o caso; 

 

 

11.3.2. Profissional de Saúde Autônomo (PSA): 

 

11.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 

11.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados; 
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11.3.2.3. Prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições do Contribuinte 

Individual para com a Previdência Social, efetuada mediante a apresentação da Declaração de 

Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRS-CI), fornecida pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS); 

 

11.3.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por 

meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

11.3.2.4.1. Caso o interessado pessoa física não seja empregador, deverá, em substituição 

ao CRF, declarar tal fato; 

 

11.3.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos d nos termos 

da Lei Federal n.º 12.440/2011; 

 

11.3.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, conforme o 

caso, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

 

11.3.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e/ou Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, conforme o caso; 

 

11.3.3. Caso o interessado faça jus ao tratamento favorecido da Lei Complementar n.º 123, de 

2006, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação; 

 

11.3.3.1. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o 

interessado será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo interessado, mediante apresentação de justificativa; 

 

11.3.3.2. Caso o interessado não comprove a regularização, será inabilitado. 
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11.4. Qualificação econômico-financeira: 

 

11.4.1. Organização Civil de Saúde (OCS): 

 

11.4.1.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

11.4.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data do requerimento; 

 

11.4.1.2.1. No caso de pessoa jurídica constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência 

da sociedade; 

 

11.4.1.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social; 

 

11.4.1.2.3. Caso o interessado seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764, de 1971, ou 

de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

 

11.4.1.3. A comprovação da boa situação financeira da pessoa jurídica será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = Ativo Circulante 
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Passivo Circulante 
 

 

 

11.4.1.4. A pessoa jurídica que apresentar resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC) deverá 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, a critério da autoridade competente, o 

patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação. 

 

11.5. Qualificação técnica: 

 

11.5.1.  Registro ou  inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

 

11.5.2.      Organização Civil de Saúde (OCS): 

 

11.5.3. Registro ou inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

 

11.5.3.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente do local onde os serviços 

serão prestados; 

 

11.5.3.2. Para o responsável técnico da OCS: 

 

11.5.3.2.1. Cédula de identidade ou documento equivalente; 

 

11.5.3.2.2. Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

 

11.5.3.2.3. Comprovação da especialidade, caso exigível, mediante apresentação de 

certificado ou título registrado no Conselho Regional competente; 

 

11.5.3.3. Relação de membros do corpo clínico, datada e assinada pelo responsável técnico, 

contendo os seguintes dados: 
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11.5.3.3.1. Nome completo; 

 

11.5.3.3.2. Especialidade clínica; 

 

11.5.3.3.3. Número de registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

 

11.5.4. Profissional de Saúde Autônomo (PSA): 

 

11.5.4.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente do local onde os serviços 

serão prestados; 

 

11.5.4.2. Comprovação da especialidade, caso exigível, mediante apresentação de certificado ou 

título registrado no Conselho Regional competente; 

 

11.5.4.3. Relação de equipamentos e instrumentais, conforme os padrões mínimos necessários 

para a especialidade; 

 

11.6. Declarações complementares: 

 

11.6.1. Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e de que se obriga a 

declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo posterior; 

 

11.6.2.  Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e não emprega menor 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, conforme modelo do Anexo G; 

 

11.6.3. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo I; 
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11.6.4. Declaração de que inexistem fatos impeditivos para contratação com a Administração 

Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar  ocorrências posteriores, de conformidade 

com § 2°, do art. 32, da Lei n° 8.666/93 Anexo H; 

 

11.7. Para as cooperativas: além dos demais documentos pertinentes de habilitação, a 

sociedade cooperativa também deverá apresentar, conforme o item 10.5 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n.º 05, de 2017: 

 

11.7.1. Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação 

e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 

domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, 

no inciso I do art. 21 e nos parágrafos 2º a 6º do art. 42 da Lei n.º 5.764, de 1971; 

 

11.7.2. Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual (DRSCI) de cada um 

dos cooperados relacionados; 

 

11.7.3. Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço; 

 

11.7.4. Registro previsto no art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971; 

 

11.7.5. Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; 

 

11.7.6. Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de 

controle, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764, de 1971; 

 

11.7.7. Ata de fundação; 

 

11.7.8. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

 

11.7.9. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que 
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os aprovou; 

 

11.7.10. Editais de convocação das 03 (três) últimas assembleias gerais extraordinárias; 

 

11.7.11. Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 

assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; 

 

11.7.12. Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 

do credenciamento; 

 

11.7.13. Na contratação de sociedades cooperativas, o Órgão deverá verificar seus atos 

constitutivos, analisando sua regularidade formal e as regras internas de funcionamento, para 

evitar eventual desvirtuação ou fraude. 

 

11.8. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da 

Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. 

 

11.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

11.8.2. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o interessado for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

 

11.8.3. Serão aceitos registros de CNPJ de interessado matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

11.9. O interessado poderá utilizar o cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF para comprovar sua habilitação, ficando assim dispensado de apresentar 

os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 

econômico-financeira e qualificação técnica, abrangidos pelo referido cadastro, conforme 

disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n.º 03, de 2018. 



ccccccC                        Continuação do Projeto Básico Anexo ao Edital 001/2021 – CPPR. 

19 de 36 
 

 

11.9.1. A Comissão de Credenciamento consultará o SICAF do interessado cadastrado, bem 

como os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o interessado esteja com 

alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

 

11.9.2. Caso a Comissão não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o interessado será convocado 

a encaminhar documento válido que comprove o atendimento das exigências do Edital, sob 

pena de inabilitação. 

 

11.10. A Comissão de Credenciamento decidirá pelo deferimento ou indeferimento do 

credenciamento e comunicará ao interessado. 

 

12. TERMO DE ADESÃO 

 

12.1. Após a decisão pelo deferimento do credenciamento, o interessado será convocado 

para assinar o Termo de Adesão, conforme modelo do Anexo C, deste Projeto Básico, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado, quando solicitado pelo interessado, 

desde que ocorra motivo justificado. 

 

12.1.1. Alternativamente à convocação para comparecimento pessoal, o Órgão credenciador 

poderá encaminhar o Termo de Adesão para assinatura do interessado, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado e devolvido no prazo de 7 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

12.2. O Termo de Adesão também será assinado pela autoridade competente do Órgão 

credenciador e corresponderá ao ato formal de credenciamento e de reconhecimento da 

inexigibilidade de licitação, observando-se os procedimentos previstos no artigo 26 da Lei n.º 

8.666, de 1993. 

 

12.3. O Termo de Adesão será publicado no Diário Oficial da União, mediante Portaria, 

dispensando-se a publicação do extrato do futuro contrato, conforme Orientação Normativa 

AGU n.º 33/2011. 

 

13. CONTRATO 
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13.1. O contrato será firmado com um prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, contados a 

partir da data da sua assinatura, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666, de 1993, 

e da Orientação Normativa AGU n.º 38/2011, devendo a cada 12 meses ser enviada ao fiscal 

de contrato uma relação atualizada com todas certidões e documentos apresentados no ato de 

formalização do credenciamento, sendo as repactuações decorrentes do decurso temporal, 

solicitadas naquela ocasião conforme os índices de reajuste praticados pelos respectivos 

conselhos médicos 

 

13.2. Dispõe a Orientação Normativa AGU n.º 38/2011: “Nos contratos de prestação de 

serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de 

regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior 

a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique 

tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a Administração; e c) é juridicamente 

possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado originariamente”. 

 

13.3. O prazo de vigência do contrato superior a 12 (doze) meses encontra-se justificado em 

virtude da ausência de excludência no credenciamento, haja vista que serão celebrados 

contratos com todos os interessados que cumprirem os requisitos, a qualquer momento 

(enquanto vigente o Edital). Assim, a vigência do contrato por 60 (sessenta) meses, por 

exemplo, não representa potencial prejuízo à isonomia ou aos direitos de terceiros, pois outros 

interessados poderão celebrar novos contratos a qualquer momento.   

 

13.4. Além disso, o credenciamento caracteriza-se pela uniformidade de preços, de modo que 

os preços contratuais seguem TABELAS REFERENCIAIS padronizadas. Assim, a 

vantajosidade econômica dos contratos celebrados é pressuposta, pois respaldada na 

conformidade das próprias TABELAS REFERENCIAIS, o que tornaria o procedimento de 

prorrogação anual supérfluo para o fim de demonstrar a vantajosidade econômica da 

continuidade do contrato.   

 

13.5. Como em todo contrato administrativo, o eventual inadimplemento da contratada pode 

acarretar sua rescisão unilateral a qualquer tempo, de modo que o procedimento de prorrogação 

anual também se mostraria supérfluo para o fim de controlar a adequação da execução 

contratual. 

 

13.6. Por tais motivos, em atenção ao Parecer n.º 0003/2017/CNU/CGU/AGU, a vigência do 

contrato pelo prazo de 60 (sessenta) meses corridos representa redução de custos 

administrativos e ganho de eficiência, abolindo procedimentos de prorrogações anuais que não 

se revestiriam de utilidade efetiva, em razão das peculiaridades do credenciamento. 

 

13.7. A cada período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, o Órgão 

credenciador deverá realizar uma aferição da manutenção, pelo credenciado, do cumprimento 
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de todos os requisitos relativos à habilitação estabelecidos no item 11 do presente Projeto 

Básico. A comprovação da manutenção dos requisitos será registrada no respectivo processo 

pelo Órgão credenciador, por meio de apostilamento. 

 

14. REMUNERAÇÃO E PREÇOS CONTRATUAIS 

 

14.1. A remuneração dos serviços e os preços dos insumos e medicamentos constarão nas 

TABELAS REFERENCIAIS adotadas e detalhadas no Anexo B; 

 

14.2. Na execução do contrato, o pagamento ao contratado corresponderá aos valores 

previstos nas TABELAS REFERENCIAIS adotadas pelo Órgão credenciador. 

 

14.3. Caso determinado serviço, insumo ou medicamento não se encontre relacionado nas 

TABELAS REFERENCIAIS, não poderá ser objeto da contratação. 

14.3.1. Nesta hipótese, o Órgão credenciador poderá: a) incluir o novo serviço, insumo ou 

medicamento no objeto do credenciamento, mediante o procedimento de alteração do Edital e 

consequente alteração do contrato, mediante celebração de termo aditivo; b) realizar licitação; 

c) celebrar a contratação direta, observando-se a Lei n.º 8.666/1993, de forma a atender as 

particularidades de cada situação, observando-se os limites impostos pelo Parecer n.º 

00015/2018/DECOR/CGU/AGU, expedido pelo Departamento de Coordenação e Orientação 

de Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geral da União. 

 

14.3.2.   

a) Estabelecer negociações junto a OSE, respeitando o interregno de 12(doze) meses para 

reajuste, nos termos do art. 1°, da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001; 

b) Apresentar planilhas de custos da credenciada que justifiquem o reajuste pleiteado; 

c) Apresentar mapa de pesquisa mercadológica do objeto credenciado; 

d) Informar qual o percentual que será pactuado, devendo inicialmente ser respeitado  o índice 

previsto no edital; 

e) Verificar os percentuais praticados  por outros órgãos da administração pública  federal e, 

principalmente, outras Forças Singulares; 

f) Observar que todo percentual de reajuste fora do previsto no edital, deve ser submetido para 

análise e apreciação desa DE; e 

g) Encaminhar edital vigente assinado para esta DE. 

15. REAJUSTE DAS TABELAS REFERENCIAIS 
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15.1. Os valores das TABELAS REFERENCIAIS do Edital poderão ser reajustados, 

observando-se o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da data-base, conforme a 

disciplina dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001. 

 

15.1.1. Para as tabelas oficiais de entidades médicas, a data-base é aquela estipulada na 

própria tabela pela respectiva entidade. 

 

15.1.2. Para as tabelas de valores pesquisados no mercado especializado (orçamento 

próprio), a data-base é a data de publicação do aviso de Edital no Diário Oficial da União. 

 

15.1.3. É possível a existência de prazos de reajustes distintos, de acordo com a data-base 

de cada tabela, sejam as tabelas oficiais de entidades médicas, sejam as tabelas de valores 

pesquisados no mercado especializado (orçamento próprio). 

 

15.2. Para os reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 01 (um) ano será 

contado a partir da data dos efeitos financeiros do reajuste anterior. 

 

15.3. Os efeitos financeiros do reajuste terão início a partir da data-base de cada tabela, 

exceto se a própria tabela dispuser de forma distinta, desde que observada a anualidade. 

 

15.4. O reajuste dos valores das TABELAS REFERENCIAIS será publicado no Diário 

Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do Órgão credenciador. 

 

15.5       O índice para reajuste será o IPCA-Geral, acumulado dos 12 meses anteriores. Caso 

seja apresentada proposta diferente, será cumprido o previsto no item 14.3.2 deste Projeto. 

 

 

16. PAGAMENTO 

 

16.1. O pagamento considerará o período de faturamento mensal. 

 

16.2. A cada período mensal de faturamento, o contratado apresentará as faturas 

correspondentes ao período, até o quinto dia útil do mês subsequente  para verificação  e 

procedimentos de auditoria e lisura, nos seguintes termos: 
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16.2.1. A fatura discriminará todas as informações pertinentes aos serviços prestados e será 

acompanhada das guias de encaminhamento e demais documentos necessários para aferição de 

sua regularidade; 

 

16.2.2. A fatura será auditada pelo Setor competente do Órgão credenciador, no prazo máximo 

de 30 dias, contados da data de apresentação pelo contratado, e será aprovada, se não houver 

inconformidade com os termos e condições do credenciamento; 

 

16.2.3. Se houver inconformidade, o Setor efetuará e justificará as glosas, discriminará os itens 

e valores correspondentes e comunicará ao contratado, através de relatório detalhado; 

 

16.2.4.  O contratado poderá apresentar recurso de glosa, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da data da comunicação, a ser decidido no prazo de 05 (cinco) dias, para definição do valor 

final da fatura. 

 

16.2.5. Se o contratado não apresentar recurso, prevalecerão as glosas efetuadas pelo setor. 

 

16.3. Após o procedimento de auditoria e eventual recurso de glosa, o Órgão credenciador 

autorizará a emissão da nota fiscal no valor final estabelecido pelo setor competente. 

 

16.3.1. A nota fiscal será emitida pelo contratado com os seguintes dados: 

 

16.3.1.1  dados fiscais: CNPJ, razão social, endereço e inscrição estadual, Código Fiscal de 

Operações  e Prestações. 

 

  16.3.1.2 dados financeiros: código fiscal de operações e prestações, natureza de operações e 

descrição do serviço prestado. 

 

16.4.  O pagamento será efetuado no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento da 

Fatura, já incluso o período de Auditoria (30 dias). 
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16.4.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal, nos termos do artigo 5º, 

parágrafo 3º, da mesma Lei. 

 

16.4.2. Havendo erro ou omissão na apresentação dos documentos pelo contratado, ou 

outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até 

que o contratado 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 o Órgão credenciador. 

 

16.4.3. O pagamento considerará os valores vigentes das TABELAS REFERENCIAIS na 

data de realização do atendimento, observados os critérios estabelecidos no item 14 deste 

Projeto Básico. 

 

16.4.4. Se os valores das TABELAS REFERENCIAIS forem reajustados após a data de 

realização do atendimento, porém com efeitos financeiros anteriores à data de realização do 

atendimento, o pagamento considerará os valores reajustados. 

 

16.5.Antes de cada pagamento ao contratado, será realizada consulta ao SICAF ou aos sítios 

eletrônicos oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

Edital. 

 

16.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério do órgão credenciador. 

 

16.5.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

Órgão credenciador deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos.   

 

16.5.3. Persistindo a irregularidade, o Órgão deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado ao 

contratado o contraditório e ampla defesa. 
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16.5.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize 

sua situação junto ao SICAF.   

 

16.5.5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade do Órgão, não será rescindido o contrato em execução com o contratado 

inadimplente no SICAF. 

 

16.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n.º 5, de 2017, quando 

couber. 

 

16.6.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se 

as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006. 

 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

 

16.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 

I=(TX/100)/365 

 

EM = I x N x VP, onde: 

 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

16.9. O Órgão deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas por parte do contratado, desde que precedido de instauração de 

processo administrativo, com as garantias do contraditório e ampla defesa. 

 

16.10. Para a formulação dos referencial de custos, anexo a este Projeto Básico, foram    

considerados os aspectos abaixo relacionados: 

 

a) Foram efetuadas negociações junto aos prestadores de serviço Médico-Hospitalares da 

Jurisdição, e ajustado o interregno de 12 (doze)  meses para repactuações, nos termos do art. 

1°, da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001; 

b) Formuladas planilhas de custos da credenciada que justifiquem os reajustes pleiteados; 

c) Efetuada pesquisa mercadológica do objeto credenciado; 

d) O percentual a ser pactuado, respeitará os índices adotados pelos respectivas Tabelas de 

Serviço Médicos, vigentes no Estado do Paraná e previstos no edital; 

e) Foram verificados os percentuais praticados  por outros órgãos da administração pública  

federal e, principalmente, outras Forças Singulares; 

f) Todo percentual de reajuste fora do previsto no edital, será submetido previamente  a 

Diretoria de Saúde da Marinha para análise e apreciação; e 

 g) O Edital vigente, após assinatura e publicação será enviado por Ofício à Diretoria   

de Saúde da Marinha para os controles internos e ações julgadas pertinentes. 

 

17. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE 

 

17.1. O Órgão Contratante obriga-se a: 

 

17.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo credenciado e 

contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos do Edital de credenciamento e 

Anexos; 

 

17.1.2. Exercer o controle e fiscalização da execução contratual, por servidor especialmente 

designado, conforme regras previstas neste Projeto Básico; 

 

17.1.3. Exercer a fiscalização e auditoria do processamento das despesas médicas, em 

conformidade com os procedimentos instituídos em sua normatização interna; 
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17.1.4. Notificar o contratado da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

17.1.5. Pagar ao contratado o valor resultante da prestação dos serviços, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital; 

 

17.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal do contratado, 

no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017; 

 

17.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

 

17.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços. 

 

 

 

18. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

18.1. O contratado obriga-se a: 

 

18.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e do Edital de 

credenciamento e Anexos, com a alocação dos recursos necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais; 

 

18.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

18.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 

1990), bem como a legislação específica aplicável aos serviços médicos, ficando o Órgão 

credenciador autorizado a descontar, dos pagamentos devidos ao contratado, o valor 

correspondente aos danos sofridos, mediante o devido processo legal; 
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18.1.4. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados aos pacientes, inclusive 

por terceiros vinculados, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou 

imprudência; 

 

18.1.5. Utilizar pessoal habilitado e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

18.1.6. Prestar os serviços com estrita observância às normas da legislação pertinente no 

âmbito federal, estadual ou municipal, bem como cumprir as determinações dos Poderes 

Públicos e as recomendações da boa técnica; 

 

18.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Administração; 

 

18.1.8. Relatar ao órgão toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

 

18.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Órgão Contratante ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos locais dos serviços, bem como aos 

documentos relativos à execução do contrato; 

 

18.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

 

18.1.11. Não permitir a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado ou 

profissional que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função 

de confiança no Órgão contratante, conforme art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

 

18.1.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 

18.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 
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18.1.14. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto do contrato; 

 

18.1.15. Observar as normas de sustentabilidade socioambiental aplicáveis aos serviços de 

saúde, em especial: 

 

18.1.15.1. Proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e 

daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, 

consubstanciada na Norma Regulamentadora NR 32/ABNT; 

 

18.1.15.2. Boas práticas em processamento de produtos de saúde (Resolução da Diretoria 

Colegiada RDC n.º 15/2012 – Anvisa); 

 

18.1.15.3. Gerenciamento de resíduos sólidos e rejeitos, nos termos da Lei n.º 12.305, de 

2010, e Decreto n.º 7.404, de 2010; 

 

18.1.15.4. Destinação ambiental adequada dos resíduos de saúde (Resolução n.º 258/2005 

– CONAMA e Resolução da Diretoria Colegiada RDC n.º 306/2004 – ANVISA); 

 

18.1.15.5. Utilização de produtos de acordo com as diretrizes da Anvisa e Inmetro, se 

existentes. 

 

 

19. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

19.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes do Órgão contratante, especialmente designados, na forma do artigo 67 da Lei 

n.º 8.666, de 1993. 

 

19.1.1. O fiscal deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do contrato. 
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19.2. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

 

19.2.1. os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

 

19.2.2. os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

 

19.2.3. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

 

19.2.4. a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

 

19.2.5. o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, com destaque para 

a verificação anual da habilitação do(a) credenciado(a), conforme previsto no item 13.7 deste 

Projeto Básico; e 

 

19.2.6. a satisfação do público usuário. 

 

19.3. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando a data e as circunstâncias, determinando o que for necessário 

à regularização das faltas ou defeitos observados e/ou encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

19.4. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para solicitar  ao 

contratado a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

 

19.5. O fiscal deverá apresentar ao contratado a avaliação da execução do objeto ou, se 

for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

 

19.5.1. O contratado poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a 
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excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 

ao controle do prestador. 

 

19.5.2. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis toleráveis 

previstos, devem ser aplicadas as sanções ao contratado de acordo com as regras previstas no 

Edital. 

 

19.6. O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços. 

 

19.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento do contratado que contenha sua relação detalhada, 

de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos, informando as respectivas quantidades 

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

19.8. A qualquer tempo, o Órgão contratante poderá realizar inspeção nas instalações do 

contratado para verificação das condições de atendimento, de higiene, de equipamentos e de 

capacidade técnico operativa, ou para fins de auditoria. 

 

19.9. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pelo contratado ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 

Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto 

nos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

19.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

do contratado, 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 do Órgão ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

20. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

20.1. Consoante o artigo 45 da Lei n.º 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência 

de dano de difícil ou impossível reparação. 
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20.2. A rescisão deverá respeitar um período de 60 dias para a efetivação da rescisão, O 

objetivo é que não haja risco de desassistência imediata. 

 

21. SANÇÕES 

 

21.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, conforme 

artigo 86 da Lei n.º 8.666, de 1993, o contratado estará sujeito às seguintes multas: 

 

21.1.1. Multa moratória, calculada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do serviço 

em mora, por dia de atraso até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

21.1.1.1. A multa do subitem anterior será acrescida de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao 

dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, sobre o valor do serviço em 

mora, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

 

21.1.1.2.  A aplicação das multas não impede que o contratante rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas no Edital. 

 

21.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou 

parcial, e/ou das condições previstas no Edital, sujeitará o contratado, conforme o artigo 87 da 

Lei n.º 8.666, de 1993, às seguintes penalidades: 

 

21.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para o contratante; 

 

21.2.2. Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor correspondente ao(s) serviço(s), 

caracterizada a inexecução parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

21.2.3. Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da cobrança de multa moratória nos termos previstos 

no Edital; 
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21.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Órgão contratante por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

 

21.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

21.3. Também fica sujeito às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n.º 8.666, de 

1993, o contratado que, em razão do contrato administrativo: 

 

21.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

21.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento; 

 

21.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

21.4. As sanções de multas poderão ser aplicadas juntamente com as demais sanções. 

 

21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o 

procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.º 9.784, de 1999. 

21.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

21.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, recolhidos em favor da União, ou inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 
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22. RESCISÃO DO CONTRATO 

 

22.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666, 

de 1993, mediante expressa motivação nos autos e assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

22.2. Em caso de rescisão unilateral por inexecução total ou parcial do contrato, o contratado 

reconhece os  do Órgão credenciador, conforme o artigo 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital. 

 

22.3. A rescisão unilateral, por ato do Órgão credenciador, acarreta as seguintes 

consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital: 

 

22.3.1. Execução da garantia contratual, se houver, para ressarcimento da Administração, e dos 

valores das multas e indenizações a ela devidos; 

 

22.3.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

 

22.4. O contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a termo, 

desde que haja conveniência para o Órgão credenciador e não prejudique a saúde dos 

beneficiários atendidos pelos serviços prestados pelo contratado. 

 

22.4.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus serviços, o 

contratado não poderá solicitar a rescisão, enquanto não concluído o processo de apuração. 

 

22.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal. 

 

22.6. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte do 

contratado, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do Órgão 

credenciador. 

 

22.7. O termo de rescisão, conforme o caso, disporá sobre: 
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22.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

22.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

22.7.3. Indenizações e multas; 

 

22.7.4. Condições para a manutenção dos serviços em curso, pelo prazo necessário para a 

conclusão. 

 

22.8. A rescisão não eximirá o contratado das obrigações assumidas em relação aos serviços 

executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser imputadas. 

 

22.9. O contratado poderá requerer denúncia do ajuste, a qualquer tempo, bastando notificar 

formalmente o Órgão credenciador com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

23. VEDAÇÕES 

 

23.1. É vedado ao contratado: 

 

23.1.1. caucionar ou utilizar o futuro Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

23.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do 

Órgão credenciador, salvo nos casos previstos em lei; 

 

23.1.3. cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada ou cometer a terceiros a 

atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços 

prestados; 
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23.1.4. exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco. 

Paranaguá - PR, em 24 de fevereiro de 2021. 

 

        CASSIO CARVALHO DA SILVA 
                           Marinheiro 
Auxiliar administrativo da Divisão de Saúde 

               ALEXANDRE TEODORIO DE MACEDO 
                                     Suboficial (EF) 
                        Supervisor da Divisão de Saúde 



 

 

 
 

MARINHA DO BRASIL 

 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ 

 

REFERENCIAL DE CUSTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2021 

 

 

TABELA DE VALORES, ÍNDICES E TAXAS HOSPITALARES 

 

1 –  Consulta Ambulatorial ou em Pronto Socorro: R$ 100,00 (Cem reais) 

 

2 – Procedimentos médicos e terapias em geral 

2.1 – Procedimentos médicos (consultas, visitas a paciente internado, sessões de terapia, exames 

complementares, procedimentos cirúrgicos, etc.) e terapias em geral (não especificadas neste 

Referencial como fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia): serão cobrados em conformidade com 

a tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos CBHPM/2012, e, 

para procedimentos não constantes nesta, será utilizada, progressivamente, suas atualizações. 

Quando for utilizada uma tabela CBHPM/2012, será pago o Custo Operacional com valor da UCO 

igual a R$ 14,33 (Quatorze reais e trinta e três centavos). Para os honorários pela CBHPM/2012 

ficará estabelecido, conforme apresentado na tabela a seguir, sem aplicação de qualquer banda: 

  

1A R$ 12,86  5C R$ 291,64  10B R$ 966,50 

1B R$ 25,72  6A R$ 317,65  10C R$ 1.072,75 

1C R$ 38,58  6B R$ 349,30  11A R$ 1.134,93 

2A R$ 51,45  6C R$ 382,08  11B R$ 1.355,58 

2B R$ 67,82  7A R$ 412,60  11C R$ 1.365,54 

2C R$ 80,26  7B R$ 456,68  12A R$ 1.415,27 

3A R$ 109,67  7C R$ 540,33  12B R$ 1.521,53 

3B R$ 140,14  8A R$ 583,29  12C R$ 1.864,04 

3C R$ 160,52  8B R$ 611,55  13A R$ 2.051,69 

4A R$ 191,04  8C R$ 648,85  13B R$ 2.250,64 

4B R$ 208,13  9A R$ 689,55  13C R$ 2.489,16 

4C R$ 236,26  9B R$ 753,99  14A R$ 2.774,02 

5A R$ 254,34  9C R$ 830,84  14B R$ 3.018,19 

5B R$ 274,69  10A R$ 891,89  14C R$ 3.329,05 

 

UCO= R$ 14,33 

 

2.2 – Horários diferenciados: Os atos médicos praticados em caráter de urgência ou emergência 

terão um acréscimo de trinta por cento (30%) em seus portes nas seguintes eventualidades: no período 

compreendido entre 19h e 7h do dia seguinte, e em qualquer horário aos sábados, domingos e feriados. 

2.3 – Retorno de consulta ambulatorial: Nos casos de retorno de consulta ambulatorial, apenas 

para entrega e avaliação de exames complementares solicitados pelo próprio profissional, não será 
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cobrada nova consulta, desde que o beneficiário procure o prestador de serviço para agendar 

consulta de retorno em até 10 (dez) dias após receber o laudo do exame, ou 15 (quinze) dias da 

 

 

consulta original. Se houver necessidade de executar procedimento médico, ou emitir laudo para 

o exame, será cobrada nova consulta. 

2.4 – Reaplicação: Nos procedimentos de litotripsia extracorpórea, uretero litotripsia extracor-

pórea e cistolitotripsia extracorpórea, considera-se reaplicação quando o procedimento ocorre em 

até 3 meses após a primeira aplicação, conforme previsto na CBHPM/2012. 

2.5 – Visita hospitalar: Nos casos de internação clínica, os honorários médicos serão pagos por 

dia de internação, equivalentes a uma visita hospitalar diária. Havendo necessidade de mais de 

uma visita por dia, deverá ser feito relatório detalhado com justificativa e encaminhado ao Médico 

Auditor, para autorização. Havendo necessidade do parecer de profissional de outra especialidade, 

o médico assistente deve solicitar e justificar, no prontuário, a avaliação e parecer, e/ou 

acompanhamento do especialista. 

2.6 – Ginecologia: Fazem parte da consulta os procedimentos de anamnese, exame de mamas, 

exame por meio do toque do útero e seus anexos, além de inspeção direta do colo uterino por meio 

do espéculo vaginal. 13,00 

2.7 – Nutrição: Essa assistência é prestada para fins de acompanhamento dietoterápico e está 

limitada a uma consulta a cada 30 dias. Estão incluídas na consulta as sessões de revisão e de 

controle. Serão custeados os exames laboratoriais necessários ao referido acompanhamento, cujo 

valor será de R$ 144,75 por consulta no consultório e R$ 289,50 a consulta domiciliar, conforme 

a Tabela de Honorários 2020, definida e aprovada na AGE (Assembleia Geral da Entidade) da 

(Federação Nacional dos Nutricionistas) FNN 2020. 

2.8 – Oftalmologia: a consulta oftalmológica inclui a anamnese, refração, inspeção e exame de 

pupilas, acuidade visual, retinoscopia e ceratometria, fundoscopia, biomicroscopia do segmento 

anterior, exame sumário de motilidade ocular e do senso cromático. A tonometria é paga somente 

na primeira consulta ou a cada seis meses para um mesmo paciente. Outros exames cobrados junto 

com a consulta devem ser acompanhados de laudo com justificativa médica. 

2.9 – Psiquiatra: a assistência psiquiátrica pode ser realizada em regime ambulatorial ou 

hospitalar. Em regime ambulatorial o beneficiário tem direito a consulta – uma a cada quinze dias 

– e sessões psicoterápicas. As sessões psicoterápicas com psiquiatra estão limitadas a duas sessões 

semanais por beneficiário. Em regime hospitalar há necessidade de autorização prévia do Médico 

Auditor, mediante solicitação de internação contendo o diagnóstico, período de internação 

(limitado a 30 dias) e nome do hospital. Estão previstas até três visitas hospitalares semanais para 

pacientes crônicos, e até uma por dia para pacientes graves. 

2.10 – Radiodiagnóstico: Os exames radiológicos, ultrassom, tomografia e ressonância magnética 

são calculados por procedimento e não por incidência. Deve ser informada na fatura apenas a 

quantidade de vezes que o procedimento foi realizado, pois o valor do filme já é, automaticamente, 

calculado para o pagamento ao credenciado. Se houver necessidade de incidências adicionais, 

deverá ser encaminhada justificativa junto com a fatura. Exames cujos contrastes não são previstos, 

somente serão remunerados se seus custos estiverem prescritos na requisição médica. 

2.11 – Honorários: Fica previsto a valorização do porte pelo dobro de sua quantificação nos casos 

de pacientes que fazem jus a internação em apartamento ou quarto privativo, na internação, em 

hospital dia ou UTI. Não estão sujeito as condições deste item os atos médicos do capítulo IV 

(diagnósticos e terapêuticos) da CBHPM/2012. 

 

3 – Exames complementares 

3.1 – Exames laboratoriais, Serviços e Exames Complementares de Diagnóstico e Terapia em 

Geral (SADT): serão cobrados em conformidade com a Tabela da Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Médicos CBHPM/2012, e, para procedimentos não constantes 
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nesta, serão utilizadas, progressivamente, suas atualizações e será pago o Custo Operacional com 

valor da UCO igual a R$ 14,33 (Quatorze reais e trinta e três centavos). Para os honorários pela 

CBHPM/2012, ficará estabelecido, conforme apresentado na tabela a seguir: 

 

1A R$ 12,86  5C R$ 291,64  10B R$ 966,50 

1B R$ 25,72  6A R$ 317,65  10C R$ 1.072,75 

1C R$ 38,58  6B R$ 349,30  11A R$ 1.134,93 

2A R$ 51,45  6C R$ 382,08  11B R$ 1.355,58 

2B R$ 67,82  7A R$ 412,60  11C R$ 1.365,54 

2C R$ 80,26  7B R$ 456,68  12A R$ 1.415,27 

3A R$ 109,67  7C R$ 540,33  12B R$ 1.521,53 

3B R$ 140,14  8A R$ 583,29  12C R$ 1.864,04 

3C R$ 160,52  8B R$ 611,55  13A R$ 2.051,69 

4A R$ 191,04  8C R$ 648,85  13B R$ 2.250,64 

4B R$ 208,13  9A R$ 689,55  13C R$ 2.489,16 

4C R$ 236,26  9B R$ 753,99  14A R$ 2.774,02 

5A R$ 254,34  9C R$ 830,84  14B R$ 3.018,19 

5B R$ 274,69  10A R$ 891,89  14C R$ 3.329,05 

 

4 – Medicamentos e radiofármacos 

4.1 –  Serão pagos de acordo com o Guia Brasíndice, no valor do preço máximo ao consumidor 

(PMC). Medicamentos de uso restrito ao ambiente clínico e hospitalar ou apresentados em 

embalagens próprias para hospitais e clínicas (embalagens hospitalares) e que não tenham PMC na 

Brasíndice, serão pagos de acordo com o Preço do Fabricante (PF) com inflator de 20% (vinte por 

cento). A preferência do faturamento deverá ser pelo valor do medicamento genérico. O valor do 

ICMS para todos os itens sempre será de acordo com o estabelecido para o Estado do Paraná. 

 Os medicamentos de alto custo (considerando o valor mínimo de R$ 800,00 como parâmetro para 

alto custo) sempre deverão ter autorização prévia para a sua utilização. Nos casos de urgências e 

emergências, devidamente comprovadas, não haverá necessidade dessa autorização, porém o uso do 

medicamento deverá ser informado nas primeiras 24 horas do primeiro dia útil subsequente ao evento 

e a caracterização do quadro de urgência poderá ser alvo de confirmação com auditoria in loco. 

 

5 – Materiais descartáveis 

5.1 – Serão pagos em conformidade com o Preço do Fabricante (PF), contido no Guia BRASÍNDICE 

e/ou SIMPRO, acrescido da margem de comercialização de 30%. 

 

6 – Filme Radiológico 

6.1 – Tamanho do filme de acordo com a CBHPM/2012, e valores recomendados pelo Colégio 

Brasileiro de Radiologia. 

 

7 – Dieta enteral e parenteral 

7.1 – Serão pagos em conformidade com o Preço do Fabricante (PF), contido no Guia 

BRASÍNDICE e/ou SIMPRO, acrescido da margem de comercialização de 20%. 

 

8 – Órteses, próteses e materiais especiais (OPME) 

8.1 – Para a aquisição de órteses, próteses, materiais especiais cirúrgicos, será utilizado como 

referência de preços o Guia Farmacêutico BRASÍNDICE, sendo possível utilizar a Revista SIMPRO, 

para remunerar os materiais não encontrados no Guia BRASÍNDICE. Quando se tratar de materiais 

não encontrados nestes guias, será realizado  pesquisa de mercado com a apresentação de no mínimo 

três orçamentos, após a  autorização prévia da CPPR. Nos casos de urgências e emergências 

devidamente comprovadas, não há necessidade de autorização prévia, porém o uso 
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do material deve ser informado pela CREDENCIADA em até 02 (dois) dias úteis subsequentes ao 

evento e a caracterização do quadro de urgência poderá ser alvo de confirmação de auditoria em 

loco, fim evitar glosa na fatura. 

 

9 – Fisioterapia 

 

Procedimentos Valor 

Consulta (ambulatorial) R$            94,50 

Sessão de fisioterapia domiciliar R$            94,50 

Diária de fisioterapia hospitalar R$            94,50 

Diária de fisioterapia hospitalar (para pacientes em Unidade de internação) R$            48,00 

Reabilitação Perineal com Bio feedbaack R$          157,50 

Sessão de RPG R$          126,00 

 

9.1 – Será utilizada a Tabela RNHF 2020 – Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos do 

COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na remuneração dos 

procedimentos realizados pelo Fisioterapeuta do Sistema de Saúde Brasileiro, com a utilização de 

banda redutora de 20% nos valores praticados (inclusive nos procedimentos de urgência, emergência, 

ambiente aquático e RPG), considerando o CHF (Coeficiente de Honorários Fisioterapêuticos) de 

R$0,63 (Sessenta e três Centavos de Real). 

 

9.2 – Os honorários fisioterapêuticos terão acréscimo de 50% nos atendimentos de urgências, e 

emergência realizados no período das 19 às 7 horas do dia seguinte e 100% em qualquer horário de 

domingos e feriados, conforme o previsto na legislação trabalhista e nas ACTs, exceto nas consultas 

com hora marcada previamente. 

 

9.4 – O valor das diárias de fisioterapia em ambiente hospitalar será  cobrada  dos  pacientes  que 

tiverem prescrição médica para o procedimento e o valor independe dos tipos de fisioterapia e do 

número de seções prescritas. 

 

10 – Fonoaudiologia 

 

Procedimentos Valor 

Consulta/anamnese/avaliação R$         132,00 

Sessão fonoaudiologia R$         122,00 

Sessão de fonoaudiologia domiciliar R$         161,00 

Avaliação do Processamento Auditivo R$         250,00 

 

10.1 – Será utilizada a Tabela de honorários Fonoaudiológicos Aprovada em Assembleia Geral 

Extraordinária em 25 de Fevereiro de 2020., do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do Paraná 

– SINFOPAR 

 

11 – Psicologia 

 

Procedimentos Valor 

Avaliação Psicológica R$         189,24 

Realização de avaliação psicológica para concessão de registro e/ou porte de 

arma de fogo. 

R$         307,07 
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11.1 – Será utilizada a Tabela dos Valores Nacional de Honorários dos Psicólogos, Atualizados 

pelo INPC-IBGE até Agosto de 2020, disponibilizada pelo CFP/CRPs/FENAPSI/CRN (Conselho 

Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia,Federação Nacional de Psicologia e 

Conselho Regional de Nutricionistas), para  remunerar os procedimentos realizados pelos 

Psicologistas, serão considerados somente os valores do limite inferior. 

 

12 – Nutricionista 

 

Procedimentos Valor 

Avaliação nutricional ambulatorial R$           144,75 

Consulta domiciliar R$           289,50 

 

13 –Odontologia 

 

Procedimentos Valor 

Consulta inicial – Exame clínico e plano de tratamento R$           46,67 

Periapical R$             9,13 

Interproximal (Bite-Wing) R$             9,13 

Profilaxia – Polimento coronário (quatro hemiarcadas) R$           42,58 

Orientação de Higiene Bucal R$           36,82 

Aplicação Tópica de Flúor (excluindo profilaxia) R$           24,37 

 

13.1 – Valores dos serviços serão os integrais constantes na tabela “VRPO/PR 2020 Valores 

Referenciais para Procedimentos Odontológicos – Estado do Paraná”. 

 

14 – Diárias 

 

Diárias Unid. Méd Convênios 

Diária de Apartamento Dia R$         578,00 

Diária de Apartamento – Hospital Dia Dia R$         247,00 

Diária de Apartamento de Alojamento Conjunto Dia R$         248,00 

Diária de Apartamento de Psiquiatria Dia R$         420,00 

Diária de Berçário normal Dia R$         245,00 

Diária de Enfermaria Dia R$         247,00 

Diária de Enfermaria – Hospital Dia Dia R$         147,00 

Diária de Isolamento de Apartamento Standard Dia R$         650,00 

Diária de Semi-UTI Adulto /Geral Dia R$         851,00 

Diária de Semi-UTI Infantil /Pediátrica Dia R$      1.151,00 

Diária de Semi-UTI Neonatal Dia R$         975,00 

Diária Semi-UTI Coronariana Dia R$      1.400,00 

Diária de Semi-UTI Isolamento Adulto /Geral Dia R$         950,00 

Diária Semi-UTI Isolamento Infantil / Pediátrica Dia R$      1.245,00 

Diária de Semi-UTI Isolamento Neonatal Dia R$      1.122,00 

Diária Semi-UTI Isolamento Coronariana Dia R$      1.551,00 

Diária de Unidade para Tratamento Radioativo Dia R$         680,00 

Diária de UTI Adulto /Geral Dia R$      1.050,00 

Diária de UTI Coronariana Dia R$      1.600,00 

Diária de UTI Infantil / Pediátrica Dia R$      1.051,00 
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Diária de UTI Neonatal Dia R$      1.150,00 

Diária de UTI Isolamento Adulto /Geral Dia R$      1.250,00 

Diária UTI Isolamento Coronariana Dia R$      1.800,00 

Diária UTI Isolamento Infantil / Pediátrica Dia R$      1.297,00 

Diária UTI Isolamento Neonatal Dia R$      1.297,00 

Isolamento (deverá ser acrescido 30% sobre o valor da diária) Dia 30% diária 

*A cobrança da diária de acompanhante, só será devida, nos casos de não enquadramento nos 

Estatuto do Idoso e da Criança e do Adolescente. 

Internação especializada Unid. Med Convênios 

Unidade Coronariana Dia R$      1.050,00 

 

14.1 – Definições 

a) Diária Hospitalar: É a permanência de um paciente por um período de 12 a 24 horas em 

uma instituição hospitalar. As diárias iniciarão sua contagem a partir das 1200 horas de cada dia. 

Períodos inferiores a 12 horas serão cobrados meia diária;0 

b) Hospital Dia: é uma forma intermediária de atendimento entre as modalidades hospitalar 

e ambulatorial. São beneficiados pela assistência prestada no por Hospital Dia os pacientes que 

necessitam de procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados em ambiente hospitalar (ex: 

medicação assistida, biópsia), mas que se apresentam em condições clínicas de permanecer em 

casa; e 

c) Acompanhante: a diária de acompanhante será custeada somente no caso de paciente 

menor de 12 ou maior de 60 anos de idade. Fora desses limites a alimentação deverá ser cobrada 

pela CREDENCIADA diretamente do acompanhante ou responsável. 

 

14.2 – Composições das diárias 

a) Diárias Normais: considerado nas internações clínicas ou cirúrgicas, em apartamento, 

enfermaria, berçário normal, e hospital dia. 

 

I – O valor da diária compreende: Instalações físicas (quarto, banheiro, ambientes de apoio); 

Leito 

 próprio (cama, berço), com leito de acompanhante para quarto ou apartamento; Serviços e 

cuidados de enfermagem (incluído todas as técnicas de enfermagem); Rouparia (permanente ou 

descartável), campos cirúrgicos e compressas; lavagem e esterilização; Dieta de pacientes 

conforme prescrição médica, exceto dietas especiais (parenterais ou enterais, por sonda 

nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia ou ileostomia); Limpeza de esterilização de instrumentais; 

Assepsia e anti sepsia da equipe e paciente, incluindo materiais e antissépticos; Equipamentos 

necessários ao atendimento do paciente (cadeiras de higiene, escadinhas, suportes para soro, etc); 

Orientação nutricional no momento da alta; Limpeza e desinfecção ambiental; Equipamento de 

proteção individual; Taxa administrativa. 

II – O valor da diária normal não compreende: Materiais e Medicamentos dos cuidados de 

enfermagem; Utilização de equipamentos e instrumental cirúrgico; Honorários Médicos; SADT; 

Alimentação de acompanhante; Opções de conforto (televisão, ar-condicionado, etc). 

OBS.: Caso o paciente seja transferido para berçário ou Unidade Especial (UTI, UTI 

neonatal), o quarto da Unidade de Internação clínica ou cirúrgica deverá ser desocupado. Caso os 

responsáveis pelo paciente resolvam permanecer no quarto, estes deverão assumir os custos junto 

ao prestador dos serviços de saúde (hospital ou clínica). 

b) Diárias Especiais: 

I – BERÇÁRIO: O valor da diária compreende: Todos os itens descritos no item DIÁRIAS 

NORMAIS; Leito próprio (incubadora, berço aquecido, berço); Orientação nutricional durante a 

internação e no momento da alta. 
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II – BERÇÁRIO PATOLÓGICO: O valor da diária do berçário patológico compreende: 

Todos os itens descritos no item DIÁRIAS NORMAIS; Orientação nutricional durante a 

internação e no momento da alta; Fototerapia; Leito próprio (incubadora, berço aquecido). 

III – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI: O valor da diária compreende: Todos 

os itens descritos no item DIÁRIAS NORMAIS; Leito próprio (comum ou especial); 

Desfibrilador/Caldeu verdor, Bomba de infusão, Oxímetro de pulso, Aspirador a vácuo, Monitor 

cardíaco, Respirador, Capnógrafo. 

IV – UTI NEONATAL: O valor da diária compreende: Todos os itens descritos no item 

DIÁRIAS NORMAIS; Todos os itens descritos no item BERÇÁRIO PATOLÓGICO; Todos os 

itens descritos no item UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. 

OBS. 1: O valor da diária especial não compreende: Utilização de equipamentos e 

instrumental cirúrgico não incluídos na composição da diária; Honorários Médicos; SADT. 

 

15 – Aposentos – Definições 

 

Modalidade de Aposentos Beneficiários Descrição dos Aposentos 

Aposentos Coletivos 

Pediátricos 

Praças e seus dependentes Considerada a enfermaria normal 

com diária de acompanhante, 

conforme o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (até 12 anos). 

Aposentos Coletivos com dois 

leitos 

Praças e seus dependentes Considerada a enfermaria 

especial com apenas dois leitos 

por cômodo, com ou sem 

banheiro. 

Aposento Individual Privativo 

Standard 

Oficiais Intermediários, 

Subalternos e seus 

dependentes 

Aposento com um leito e com 

banheiro privativo, com ou sem 

telefone. 

Aposento Individual Privativo 

de Luxo 

Oficiais Superiores e seus 

dependentes 

Aposento com um leito, banheiro 

e acrescido de pelo menos um 

dos itens (televisão, ar-

condicionado, ou frigobar). 

Aposento individual Privativo 

 Super Suíte 

Oficiais Generais e seus 

dependentes 

Acrescido de saleta de visitas 

(suíte). 

 

15.1 – Aposentos Coletivos Pediátricos: considerada a enfermaria normal com diária de acompa-

nhante, conforme o estatuto do menor e do adolescente (até 12 anos). 

15.2 – Aposentos Coletivos com dois leitos: considerada a enfermaria especial com apenas dois 

leitos por cômodo, com ou sem banheiro. 

15.3 – Aposento Individual Privativo Standard: aposento com um leito e com banheiro privativo, 

com ou sem telefone. 

15.4 – Aposento Individual Privativo de Luxo: aposento com um leito, banheiro e acrescido de 

pelo menos um dos itens (televisão, ar-condicionado, ou frigobar) 

15.5 – Aposento individual Privativo Super Suíte: acrescido de saleta de visitas (suíte). 

15.6 – Hospital/Dia: Acomodação de pacientes para cirurgia ou exame, com permanência de até 

12 (doze) horas. 

15.7 – Taxa de Sala Ambulatorial: atendimentos ambulatoriais com procedimento paramédico 

através de profissionais de enfermagem. 

15.8 – Taxa de Sala Ambulatorial II: atendimentos ambulatoriais com procedimento médico. 

15.9 – Taxa de Sala de Observação: destinada a atendimentos ambulatoriais que necessitem obser-

vação hospitalar não superior a 6 (seis) horas. 
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15.10 – Taxa de Isolamento: Será cobrada suplementarmente à diária do aposento normal, 

correspondendo ao acréscimo de 30% (trinta por cento) ao valor do aposento. 

 

16 – Taxas de salas 

16.1– Taxas de salas (dentro do centro cirúrgico) 

 

Sala Cirúrgica Porte 1 (até 1 hora) R$                     297,20 

Sala Cirúrgica Porte 2 (de 1 a 2 horas) R$                     303,45 

Sala Cirúrgica Porte 3 (de 2 a 3 horas) R$                     480,00 

Sala Cirúrgica Porte 4 (de 3 a 4 horas) R$                     530,00 

Sala Cirúrgica Porte 5 (de 4 a 5 horas) R$                     640,00 

Sala Cirúrgica Porte 6 (de 5 a 6 horas) R$                     670,00 

Sala Cirúrgica Porte 7 (acima de 6 horas) R$                     965,00 

Sala de Recuperação pós-anestésica R$                      60,00 

 

a) Taxa de sala cirúrgica e obstétrica: A Taxa de sala será remunerada de acordo com o porte 

cirúrgico/obstétrico da tabela CBHPM/2012, estabelecido pelo tempo de duração do procedimento, 

com base nas anotações em sala (cirurgião e anestesiologista), acrescidos de 15 minutos para 

preparo, limpeza e desinfecção das salas. Compreende: Serviços de enfermagem do procedimento 

(administração de medicamentos por todas as vias, locomoção do paciente, controle de sinais vitais, 

etc.); Rouparia completa (permanente ou descartável), campos cirúrgicos e compressas, lavagem 

e esterilização; Todos os equipamentos e instrumental apropriado para cirurgia necessários à 

cirurgia; Aspirador elétrico ou a vácuo, Cardioversor/ Desfibrilador, Monitor cardíaco, Oxímetro 

de pulso, Bisturi elétrico, Respirador, Aparelho de anestesia; Taxa de instalação de oxigênio; Mesa 

e acessórios para cuidados e/ou reanimação do RN; Cuidados de higiene do RN; Assepsia e 

antissepsia (equipe e paciente), inclusive antissépticos e materiais; Instalações físicas (sala e 

ambientes de apoio); Instrumental apropriado para cirurgia; Limpeza e esterilização de 

instrumental; Limpeza e desinfecção ambiental. Não compreende: Materiais de consumo 

(descartáveis ou não); Gases anestésicos e oxigênio; Equipamentos ou aparelhos de uso eventual 

não inclusos acima Honorários Médicos; SADT; e 

b) Taxa de sala de recuperação e pós-anestésica: O valor da Taxa de sala de recuperação não 

será pago quando o paciente for transferido para Unidade de Terapia Intensiva. Compreende: 

Leito para recuperação e acessórios; Serviços de enfermagem do procedimento; Limpeza de 

desinfecção ambiental; Assepsia e antissepsia da equipe, inclusive materiais e antissépticos; 

Rouparia (permanente ou descartável), campos cirúrgicos e compressas, lavagem e esterilização; 

Instalações físicas (sala para recuperação e ambientes de apoio); Todos os equipamentos 

necessários ao atendimento do paciente; Oxímetro de pulso, Aspirador a vácuo/elétrico, Monitor 

cardíaco, Desfibrilador/Cardioversor; Equipamentos de Proteção Individual. Não compreende: 

Materiais de consumo (descartáveis ou não); Gases anestésicos e oxigênio; Equipamentos ou 

aparelhos de uso eventual não inclusos acima Honorários Médicos; SADT. 

 

16.2 – Taxa de sala ambulatorial (fora do centro cirúrgico) 

 

Sala de Gesso (por uso) R$            83,05         

Sala de Observação em Pronto Socorro (até 6h) R$            97,29 

Sala de Pequenas Cirurgias (por uso) R$            60,00 

Sala de Emergência R$            67,22 

 

a) Sala de Observação: destinada aos pacientes que necessitem permanecer por até 6 horas 

em sala. Compreende: Instalações físicas (sala para atendimento indiferenciado e ambientes de 

apoio); Limpeza de desinfecção ambiental; Rouparia (permanente ou descartável); Serviço de 
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enfermagem do atendimento; Assepsia e antissepsia da equipe, inclusive materiais e antissépticos; 

Mesa principal e leito para observação; Todos os equipamentos necessários ao atendimento do 

paciente; 

b) Sala de pequenos procedimentos: Destinada aos procedimentos cirúrgicos realizados em 

ambulatório. Compreende: Todos os itens da taxa de sala de Observação descritos no item SALA 

DE OBSERVAÇÃO; Assepsia e antissepsia da equipe, inclusive materiais e antissépticos; Leito 

para observação; Todos os equipamentos necessários ao atendimento do paciente. Não 

compreende: Materiais de consumo (descartáveis ou não); Gases anestésicos e oxigênio; 

Equipamentos ou aparelhos de uso eventual não inclusos acima Honorários Médicos; SADT; 

c) Sala de gesso e/ou curativo: Destinada à confecção de gesso e/ou curativo. Compreende: 

Todos os itens da taxa de sala de Observação descritos no item SALA DE OBSERVAÇÃO; Serra 

para retirada de gesso; 

d) Sala de quimioterapia e/ou diálise: Destinada à realização de quimioterapia e/ou 

hemodiálise. Compreende: Todos os itens da taxa de sala de Observação descritos no item SALA 

DE OBSERVAÇÃO; Capela de fluxo laminar; Leito para poltrona; 

e) Taxa de sala de hemodinâmica e radiologia intervencionista: destinada à realização de 

procedimento de Hemodinâmica e Radiologia intervencionista (realização de exames invasivos 

como cateterismo cardíaco e outros). Compreende: Instalação da sala; Equipamentos referentes 

aos procedimentos; Serviço de enfermagem do procedimento; Desfibrilador; 

Equipamentos/Instrumental Cirúrgico; Equipamentos/Instrumental de Anestesia; Equipamentos 

para monitorização; 

f) Sala de reanimação e emergência: Ambiente destinado à assistência do paciente de agravo 

à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, cujos agravos necessitem 

de atendimento imediato utilizando-se técnicas complexas de assistência. Compreende: 

Instalação da sala; Serviço de enfermagem do procedimento; Equipamentos/Instrumental 

Cirúrgico; Equipamentos/Instrumental de Anestesia; Equipamentos para monitorização; 

Equipamentos/Instrumental de ressuscitação/entubação; Equipamentos/Instrumental para 

ventilação manual; Desfibrilador, Cardioversor; e 

g) Sala de endoscopia/colonoscopia: Destinada aos procedimentos de endoscopia 

digestiva/colonoscopia em ambulatório. Compreende: Todos os itens da taxa de sala de 

Observação descritos no item SALA DE OBSERVAÇÃO; Assepsia e antissepsia da equipe, 

inclusive materiais e antissépticos; Leito para observação; Todos os equipamentos específicos 

necessários ao atendimento do paciente. Não compreende: Materiais de consumo (descartáveis 

ou não); Gases anestésicos e oxigênio; Equipamentos ou aparelhos de uso eventual não inclusos 

acima; Honorários Médicos. 

 

17 – Gasoterapia 

17.1 – A utilização de gases medicinais durante a internação será quantificada conforme a vazão e 

remunerada por hora ou sessão. 

 

Descrição Valor 

Ar comprimido (cada hora) R$             15,66 

Oxigênio (2 Litros/min) cada hora R$              4,99 

Oxigênio (3 Litros/min) cada hora R$              4,52 

Oxigênio (6 Litros/min) cada hora R$             11,44 

Oxigênio (10 Litros/min) cada hora R$            22,63 

Oxigênio (15 Litros/min) cada hora R$            20,00 

Inalação (os materiais, medicamentos e soluções estão inclusos na taxa) R$             31,02 

Protóxido de Azoto (cada hora) R$            18,70 

Gás Carbônico (cada hora) R$            27,50 
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17.2 – Oxigênio 

17.2.1 – Consumo médio por paciente em uma hora, em todas as unidades. A vazão será 

remunerada conforme quadro abaixo: 

 

Oxigênio 2 I/min: Utilizado em máscara facial e cateter nasal. Prescrito por profissional 

médico em uso contínuo ou intermitente. 

Oxigênio 6 I/min: Utilizado em Centro Cirúrgico no(s) carro(s) de Anestesia com cal sodada 

ou protóxido. 

Oxigênio 15 I/min: Utilizado exclusivamente em UTI neonatal, para respiradores de fluxo 

contínuo. 

Oxigênio 3 I/min: Utilizado em cateter nasal ou máscara em Centro Cirúrgico no(s) carro(s) 

de anestesia com protóxido e cal sodada. 

Oxigênio 10 I/min: Utilizado em macronebulização contínua, CPAP e oxihood. 

 

17.3 – Ar comprimido 

17.3.1 – Consumo médio por paciente em uma hora. 

 

17.4 – Protóxido de Azoto 

17.4.1 – Consumo médio por paciente em uma hora. 

 

17.5 – Inalação 

17.5.1 – Utilização do oxigênio ou ar comprimido e máscara, mensurado por hora. Os serviços de 

enfermagem de inalação estão inclusos nas diárias e os materiais, medicamentos e soluções, 

inclusos na taxa de inalação. 

 

17.6 – Aspiração 

17.6.1 – Utilização de vácuo (sistema de sucção) mensurado por sessão. Os serviços de enferma-

gem e materiais (gazes e luvas) estão inclusos na taxa. Os horários de realização destes 

procedimentos deverão ser registrados em folha de prescrição médica e anotações de enfermagem. 

 

18 – Taxa de utilização de equipamentos 

18.1 – Serão remunerados, pela utilização de cada equipamento, conforme Custo Operacional – 

CO para cada procedimento previsto no CBHPM/2012, com aplicação da banda de 10% em 

majoração. Pelo uso de equipamentos não cobertos pelo Custo Operacional, a remuneração será 

conforme quadro apresentado a seguir: 

 

Descrição Valor 

Bomba de infusão (p/hora) R$              60,00 

Bomba de circulação extracorpórea R$              60,00 

Capnógrafo (uso) R$              50,30 

Dermátomo (uso) R$            179,59 

Desfibrilador R$              87,00 

Fototerapia R$                3,36 

Intensificador de imagem R$              55,10 

Marcapasso temporário R$              84,00 

Microscópio cirúrgico (uso) R$              64,54 

Respirador (hora) (fora do CTI, UTI e centro cirúrgico) R$              45,62 

Vídeo Artroscópio Cirúrgico R$            353,67 

Vídeo Artroscópio Diagnóstico R$              42,00 

Vídeo Endoscópio Digestivo Cirúrgico R$            362,50 
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Vídeo Endoscópio Digestivo Diagnóstico R$              42,00 

Vídeo Endoscópio Urológico Diagnóstico R$              42,00 

Vídeo Endoscópio Urológico Cirúrgico R$            362,50 

Vídeo Histeroscópio Cirúrgico R$            362,50 

Vídeo Histeroscópio Diagnóstico R$              42,00 

Vídeo Laparoscópio Cirúrgico R$            477,26 

Vídeo Laparoscópio Diagnóstico R$            477,26 

  

OBS: Respeitar a orientação descrita na composição de diárias e taxa de sala cirúrgica. 

 

19 – Diversos 

 

19.1 – Outras Taxas Unid. Méd Convênios 

Taxa de sala de Quimioterapia (ambulatorial) Sessão R$         203,32 

Taxa de Necrotério Uso R$          103,39 

Taxa de Sala Radiologia Intervencionista Uso R$          474,56 

Taxa de Sala de Gesso Uso R$            83,05 

Taxa de Registro de Internação Uso R$            40,00 

Taxa de expediente paciente internado Unidade R$            41,16 

Taxa de expediente paciente ambulatorial Unidade R$            10,00 

Taxa de monitorização de pressão arterial intra luminar, pulmonar e 

intra craniana. 

Sessão R$          107,72 

 

Taxa de ventilação mecânica com Blender por dia Unidade R$         135,83 

 

19.2 – Aspiração Unid. Méd Convênios 

Aspiração contínua a vácuo central ou bomba Hora R$             8,24 

Aspiração não contínua 

 

Sessão R$           20,55 

   

19.3 – Alimentação (preparo) Unid. Méd Convênios 

Parenteral com material Dia R$          45,98 

Nutrição Nasoentérica (cálculo inicial) Sessão R$          89,19 

Nutrição Nasoentérica (dias subsequentes) Dia R$          56,25 

Nutrição (orientação na alta) Unidade R$           20,58 

OBS: Quando se tratar de dieta industrializada as taxas de preparo não serão devidas. 

  

19.4 – Taxas para serviços ambulatoriais Unid. Méd Convênios \ 

Taxa de Sala Ambulatorial II (observação) Uso R$          140,00 

Taxa de Hemodinâmica Uso R$         474,56 

    

19.5 – Serviços Especiais Unid. Méd Convênios 

Conjuntos de materiais e medicamentos para curativos   

Para curativos pequenos com material Unidade R$        18,89 

Para curativos médios com material Unidade R$         26,11 

Para curativos grandes com material Unidade R$         36,78 

Para curativo umbilical com material Unidade R$           6,86 

Aplicação de Injeção em ambulatório Unidade R$         10,00 
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Cateterismo Sondagem/cateterismo vesical fora da UTI/semi UTI e CC Unidade R$         28,33 

Glicosúria por atendimento com material Unidade R$           8,92 

Lavagem de ouvido com material Unidade R$           5,49 

Lavagem gástrica (excluso material e medicamento) – fora 

da UTI / semi UTI e CC 

Unidade R$         31,02 

Lavagem Vesical (excluso material e medicamento) - fora 

da uti/semi UTI e CC 

Unidade R$         31,02 

 

OBS: 

a) Em todos os códigos acima, excetuando-se a Aplicação de Injeção em ambulatório, 

será    cobrado à parte a taxa de sala ambulatorial correspondente. No caso de pacientes 

internados, apenas o código correspondente, ao serviço especial, sem taxa de sala; e 

b)  Alimentação Enteral e Parenteral: Serão cobrados de acordo com a prescrição médica. 

 

20 – Curativo 

 

20.1 – Procedimento que tem por finalidade: proteger, absorver secreções, prevenir a auto-

contaminação, promover conforto, facilitar a cicatrização e inibir ou matar micro-organismos em 

uma solução de continuidade. Requer cuidados especiais realizados pelo enfermeiro ou pelo 

médico assistente. 

 

20.2 – Cobra-se por sessão, com material de curativo incluído na taxa. 

20.3 – Compreende: Apósitos, cloreto de sódio, gazes, compressas, cotonetes, luvas de procedi-

mento, iodofor, micropore, mão de obra de enfermagem. Os medicamentos utilizados serão 

cobrados a parte. 

20.4 – Taxas para curativos de queimados 

 

SUPERFÍCIE CORPORAL 

AFETADA EM % 

VALOR EM R$ 

Até 20% R$                                              23,00 

De 20% a 40% R$                                              46,00 

De 40% a 60% R$                                              69,00 

De 60% a 80% R$                                              92,00 

Acima de 80% R$                                            115,00 

 

20.5 – Curativo Pequeno 

20.5.1 – Tipos de ocorrência: Cateteres venosos e arteriais, cicatrização do coto umbilical, fístulas 

anais, flebotomias e/ou subclávia (manutenção curativos), hemorroidectomia, histerectomia via 

vaginal, incisões pequenas, oftálmicos, perineoplastias, perineorrafias, lesões cutâneas, 

traqueostomia, troca de apósitos externos sem trocar curativos e outros com a mesma classificação. 

20.6 – Curativo Médio 

20.6.1 – Tipos de ocorrência: Cesáreas, incisões com drenos e outros dentro da mesma 

classificação. 

20.7 – Curativo Grande 

20.7.1 –Tipos de ocorrência: Curativo Balão Intra-aórtico ou Bio-Pump, incisões contaminadas, 

grandes cirurgias – incisões extensas, queimados (especificar área e/ou grau de queimadura), 

toracotomias com drenagem e outros dentro da mesma classificação. 

20.8 – Curativo Especial 
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20.8.1 – Tipos de ocorrências: Grandes incisões contaminadas, grandes queimados (especificar a 

área e/ou o grau de queimadura), infecções de esterno e outros dentro da mesma classificação. 

 

21 – Unidades Especializadas 

21.1 – UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

21.1.1 – Unidade de Internação especializada, destinada a pacientes com responsabilidade de 

recuperação total ou parcial, que requerem cuidados médicos e paramédicos permanentes e 

constantes, para cobrir com a mesma intensidade às 24 horas do dia. 

21.1.2 – A diária é indivisível e vencerá sempre às 12 horas do dia seguinte ao do internamento. 

21.1.3 – Deverá ter, obrigatoriamente, os seguintes equipamentos: Osciloscópio – Monitor, 

Sincronizador – Desfibrilador, Marca-passo externo transitório, Respirador e Aspirador. 

21.1.4 – Estão inclusos, no preço da diária, os serviços de enfermagem, limpeza, higienização e os 

aposentos. 

21.1.5 – Os serviços de enfermagem deverão obrigatoriamente incluir, no mínimo: administração 

de medicamentos por todas as vias, controle dos sinais vitais, tricotomia, mudança de decúbito, 

preparo do paciente para realização de procedimentos e prescrição de enfermagem. 

21.1.6 – Os demais equipamentos serão cobrados conforme o uso, dentro do previsto no item. 

 

22 – Equipamentos Especiais 

22.1 – Serão cobrados conforme o estabelecido no presente Instrumento Normatizador de Serviços 

Hospitalares. Não caberá qualquer cobrança pela utilização de instrumental cirúrgico da sala de 

cirurgia ou parto. 

22.2 – Os preços estão estabelecidos em reais, e deverão ser faturados conforme o previsto no item 

específico deste instrumento. 

 

Equipamentos especiais Unid. Med Convênios 

Berço aquecido Dia R$          69,45 

Bisturi elétrico Uso R$          96,00 

Bisturi à Laser Uso R$         126,74 

Campímetro Uso R$          47,85 

Cardiotacógrafo Uso R$         25,78 

Colchão d'água e/ou ar Dia R$          19,72 

Crio cautério Uso R$          57,53 

Dermátomo Uso R$         179,59 

Ecocardiógrafo Exame R$          19,88 

Ecodoppler Exame R$         24,62 

Eletrocardiógrafo Exame R$            6,79 

Eletroencelógrafo Exame R$           6,79 

Eletrofisiógrafo Exame R$            6,79 

Ergometria Exame R$          13,53 

Facoemulsificador Uso R$          63,02 

Facofragmentador Uso R$         33,88 

Fototerapia Dia R$            3,26 

Garrote pneumático Uso R$         20,96 

Halo craniano Dia R$          30,36 

Histeroscópio Semi Rígido Uso R$        211,20 

Histeroscópio Flexível Uso R$        489,06 

Holter contínuo Uso R$          67,70 

Holter Descontínuo Hora R$          16,92 

Instalação de tenda Unidade R$          16,92 
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Laser Oftalmológico Sessão R$          67,70 

Lipoaspirador Uso R$        200,00 

Lupa Cirúrgica Uso R$          18,52 

Nefroscópio Uso R$        295,62 

Nefrolitotritor Uso R$        273,78 

Oxicapnógrafo Uso R$        260,63 

Oxímetro Uso R$          84,62 

Paquímetro Uso R$          16,92 

Perfurador elétrico para cirurgia ortopédica Uso R$           10,14 

Quadro balcânico Dia R$         33,86 

Respirador volumétrico, (sem oxigênio ou ar comprimido) Dia R$       231,00 

RX na sala de cirurgia Uso R$          67,70 

RX na Sala cirúrgica c/ intens. imagem Uso R$        247,50 

Serra elétrica para cirurgia Uso R$         44,00 

Serra elétrica para gesso Uso R$          14,54 

Tração esquelética Dia R$          30,47 

Taxa de Equipamento Bisturi Harmônico Ultracision Uso R$       871,20 

Carro de Assistência PCR Uso R$          95,04 

Craniótomo Uso R$         34,84 

Ressectoscópio Uso R$        247,88 

 

OBS: **A taxa de oxímetro não deverá ser paga quando o mesmo for utilizado no Centro Cirúrgico, 

UTI/Neo e UCI. 

 

23 – Pacotes 

 

23.1 – Pacotes de exames e procedimentos de imagem 

 

Descrição Valor 

Angio-RM arterial de abdome superior R$         1.146,00 

Angio-RM arterial de crânio R$         1.146,00 

Angio-RM arterial de membro inferior (unilateral) R$         1.146,00 

Angio-RM arterial de membro superior (unilateral) R$         1.146,00 

Angio-RM arterial de pelve R$         1.146,00 

Angio-RM arterial de pescoço R$         1.146,00 

Angio-RM arterial pulmonar R$         1.146,00 

Angio-RM de aorta abdominal R$         1.410,00 

Angio-RM de aorta torácica R$         1.410,00 

Angio-RM venosa de abdome superior R$         1.146,00 

Angio-RM venosa de crânio R$         1.146,00 

Angio-RM venosa de membro inferior (unilateral) R$         1.146,00 

Angio-RM venosa de membro superior (unilateral) R$         1.146,00 

Angio-RM venosa de de pelve R$         1.146,00 

Angio-RM venosa de pescoço R$         1.146,00 

Angio-RM venosa de pulmonar R$         1.146,00 

Retossigmoidoscopia Flexível R$         1.355,00 

 

(*) Ambulatorial, inclui honorários médicos, honorários de anestesistas, materiais, medicamentos, 

taxas de sala e equipamentos. 
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23.2 – Pacotes de ginecologia 

 

Descrição Valor 

Parto Normal (3) R$         5.500,00 

 

 

(1) Parto Normal: Compreende 03 (três) dias de internação em quarto privativo + material + 

medicação 

referente ao parto. Não engloba honorários do Obstetra, Pediatra e Anestesista. 

 

OBS: Estão incluídos os honorários médicos, honorários de anestesista, materiais, medicamentos 

e lentes nos procedimentos. 

Nos casos em que o procedimento cirúrgico for bilateral, o segundo olho será pago 70% do pacote. 

 

 

23.4 – Pacotes de endoscopia 

 

Descrição Valor 

Video endoscopia digestiva alta com Biópsia e/ou Citologia R$------ 1.080,00 

Colonoscopia com repouso até 06 horas (mediante solicitação de previa 

autorização) 

 

R$ -----    950,00 

 

OBS: Nos pacotes de endoscopia estão incluídos os honorários médicos e do anestesista, materiais 

descartáveis, medicamentos e taxa de sala. 

    Em caso de dois ou mais pacotes realizados simultaneamente fica estabelecido que será 

cobrado o valor do maior pacote mais 70% do valor dos demais. 

 

23.6 – Pacotes de Exames Laboratoriais de Apoio 

 

           Será utilizada a Tabela CBHPM-2012 para os exames médicos e Laboratoriais. 

 

23.7 – Pacotes diversos 

 

 Valor 

Braquiterapia de Próstata com sementes de Iodo 125 (pacote com 70 sementes) R$       21.000,00 

Sementes adicionais para Braquiterapia (cada) R$            150,00 

Iodoterapia em quarto terapêutico, inclusos os honorários médicos, 02 diárias 

de internação, materiais e medicamentos, excetuados os radiofármacos 

R$         1.400,00 

Diária adicional para tratamento de iodoterapia R$            360,00 
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23.9 – Pacotes Intragástricos 

 

Pacote de colocação de balão intragástrico – inclui OPME + MATERIAL + 

MEDICAMENTO + TX SALA + TAXA de EQUIPAMENTO+ 

HONORÁRIOS MÉDICOS 

R$-------- 

2.192,00 

Pacote de retirada de balão intragástrico 

- inclui MATERIAL + MEDICAMENTO + TX SALA + TAXA + 

HONORÁRIOS MÉDICOS 

R$-------- 

1.315,20 

 

 

23.10 – Pacotes diversos 

 

Descrição Valor 

Cirurgia Bariátrica - Inclui honorários médicos, medicamentos, materiais 

descartáveis, OPME, taxas. 

R$ -------

21.920,00 

Bracterapia (incluindo aplicação de 70 sementes de Iodo 125) R$ -------

23.290,00 

Sementes adicionais para braquiterapia (cada). R$----------- 

153,44 

Iodoterapia em quarto terapêutico, inclusos honorários médicos, 02 diárias de 

internação, materiais e medicamentos, excetuando os radiofarmacos. 

R$ ---------

1.554,13 

Descrição Valor 

Diária adicional de apartamento para o tratamento de iodoterapia R$ ----394,56 

Elastografia Hepática (Fibroscan) R$---1.096,00 

Ligadura elástica - (por sessão) (*) R$ ----138,80 

 

 Obs.: (*) inclui honorários médicos, materiais, medicamentos, borrachas, material descartável, 

taxas e 

equipamentos. 

 

23.13 – Pacote material coleta ginecológico 

 

Material de coleta ginecológico para preventivos e exames laboratoriais por 

paciente/por coleta (lâmina/lamínula, frasco porta lâminas, espátula de Ayres, 

Escova Cervical Estéril, Pinça de Chevron, Especulo descartável, Avental 

descartável, luvas descartáveis). 

R$-----------  6,30 

 

24 – DO PAGAMENTO 

24.1 – O pagamento considerará o período de faturamento mensal. 

 

 24.1.1 A cada período mensal de faturamento, o contratado apresentará as faturas correspondentes 

ao período, até o quinto dia útil do mês subsequente  para verificação  e procedimentos de auditoria 

e lisura, nos seguintes termos: 
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24.1.2 A fatura discriminará todas as informações pertinentes aos serviços prestados e será 

acompanhada das guias de encaminhamento e demais documentos necessários para aferição de 

sua regularidade; 

 

24.1.3  A fatura será auditada pelo Setor competente do Órgão credenciador, no prazo máximo de 

30 dias, contados da data de apresentação pelo contratado, e será aprovada, se não houver 

inconformidade com os termos e condições do credenciamento; 

 

24.1.4 Se houver inconformidade, o Setor efetuará e justificará as glosas, discriminará os itens e 

valores correspondentes e comunicará ao contratado, através de relatório detalhado; 

 

24.1.5 O contratado poderá apresentar recurso de glosa, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

data da comunicação, a ser decidido no prazo de 05 (cinco) dias, para definição do valor final da 

fatura. 

 

24.1.6 Se o contratado não apresentar recurso, prevalecerão as glosas efetuadas pelo setor. 

 

24.1.7 Após o procedimento de auditoria e eventual recurso de glosa, o Órgão credenciador 

autorizará a emissão da nota fiscal no valor final estabelecido pelo setor competente. 

24.1.8  A nota fiscal será emitida pelo contratado com os seguintes dados: 

 

24.1.9  dados fiscais: CNPJ, razão social, endereço e inscrição estadual; e 

 

24.1.10 dados financeiros: código fiscal de operações e prestações, natureza de operações e 

descrição do serviço prestado. 

 

24.1.11  O pagamento será efetuado no prazo de 90 (sessenta) dias, contados do recebimento da 

Fatura, já incluso o período de Auditoria (30 dias). 

 

24.2 – O CREDENCIADO apresentará Nota Fiscal, em 3 (três) vias, em até 5 (cinco) dias úteis 

após solicitação do CREDENCIANTE, para permitir a continuidade do processo de pagamento 

(liquidação e pagamento). 

24.3 – O pagamento da despesa pelo agente recebedor se dará através de crédito bancário na conta 

da empresa, conforme o estabelecido na letra “a”, do Inciso XIV, do Art. 40, da Lei no 8.666/93, 

desde que haja disponibilidade de recursos financeiros repassados pelo Tesouro Nacional ou pelo 

Fundo de saúde da Marinha, para atender o cronograma de desembolso, conforme o prescrito no 

Parágrafo Único, do Art. 9º, combinado com o Art. 12, do Decreto nº 1.054/1994. 

24.4 – Em todas as fases do processo de pagamento será verificada a regularidade fiscal da 

CREDENCIADA, por meio de consulta ao SICAF. O processo de pagamento terá seu andamento 

interrompido quando for verificado a falta de atualização de uma ou mais certidões obrigatórias 

(Certificado de Regularidade FGTS, Certidão Conjunta da Receita Federal da Dívida Ativa da 

União e Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e INSS), ou falta de 

atualização do cadastro da CREDENCIADA no SICAF, e retomado depois de efetuada a 

atualização. 

24.5 – Não serão efetuados pagamentos à CREDENCIADA, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade ao CREDENCIANTE, 

quando ocorrerem as seguintes situações: 

24.5.1 – Não apresentação dos demonstrativos dos serviços prestados, nas condições prescritas 

pelo CREDENCIANTE; e 

24.5.2 – Enquanto houver pendência de liquidação de qualquer obrigação de ordem financeira, 

previdenciária ou obrigações sociais por parte da CREDENCIADA. 



(Continuação do Anexo B do Projeto Básico do Edital de Credenciamento nº 001/2021 – 

Referencial-de-Custos-de-Serviços-de-Saúde-2021-da-CPPR........................................................) 
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24.6 – Em hipótese alguma a CREDENCIADA poderá submeter ao paciente que está sendo 

atendido qualquer assunto referente a pagamento de serviços prestados que estejam sendo objeto 

de discussão entre as partes, com a finalidade de não prejudicar a saúde do paciente. 

 

25 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

25.1 – É vedado ao profissional ou entidade credenciada, delegar ou transferir a terceiros, no todo 

ou em parte, os serviços objeto deste Projeto Básico. 

25.2 – A CREDENCIADA será responsável civil e penalmente pelos danos causados aos pacientes, 

por terceiros vinculados, decorrentes de omissão voluntária ou não, negligência, imperícia ou 

imprudência. 

 

Paranaguá, PR, em 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

Alexandre Teodorio de Macedo 

                                                                                                       Suboficial (EF) 

Supervisor da Divisão de Saúde 

             Cassio Carvalho da Silva 
                        Marinheiro 
Auxiliar Administrativo da Divisão de Saúde 

 



-       ANEXO  C     -  

TERMO DE ADESÃO

TERMO  DE  ADESÃO  AO
CREDENCIAMENTO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
MÉDICOS Nº XX/2021

PROCESSO Nº 63046.00141/2020-78

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

1) ÓRGÃO CREDENCIADOR: A União, por intermédio da Capitania dos Portos
do Paraná,  órgão da  Marinha  do  Brasil representada  pelo  Capitão  de  Mar  e  Guerra
ANDRÉ LUIZ MORAIS DE VASCONCELOS,  inscrito no CPF nº 032.661.087-10.

2) CREDENCIADO:

(   ) ORGANIZAÇÃO CIVIL DE SAÚDE (OCS) 

(   ) PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTÔNOMO (PSA)

NOME: ...............................................................................................................................

CPF/CNPJ nº ..........................................

3) OBJETO:  Credenciamento  para  a  prestação  de  serviços  médicos (exemplo:
atendimento  Ambulatorial  e  Hospitalar,  Farmacêuticos  e  Odontológicos,  Psicológicos,
Laboratoriais, Hospitalares, Fisioterapêuticos, Nutricionais, Procedimentos e Exames em Geral,
de  Apoio  e  Reabilitação  de  Saúde  ),   aos  militares  e  dependentes  que  tiverem direito  à
assistência médico-hospitalar.

4) VALOR: (valor estimado do contrato)  R$ 000.000,00 (por extenso)
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5) Aplicam-se  a  este  Termo  de  Adesão  as  disposições  contidas  no  Edital  de
Credenciamento acima referido e seus Anexos, nos termos do seu item 1.

6) FUNDAMENTAÇÃO: Inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo
25, caput, da Lei n.º 8.666, de 1993.

___________________,  PR de __________________ de 2021.

PELO ÓRGÃO CREDENCIADOR: 

ANDRÉ LUIZ MORAIS DE VASCONCELOS

Capitão de Mar e Guerra

Ordenador de Despesa

PELO CREDENCIADO: 

2



NOME COMPLETO

CPF nº xxxxxxxx

Responsável Legal ou Responsável Técnico

3



-     Anexo    D       -  

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

(PESSOA JURÍDICA)

Ao Sr. Ordenador de Despesas da Capitania dos Portos do Paraná

A(O)_____________________________________________________________________
_______________________(razão  social)  estabelecida  (o) à  __________________________
(Rua/Avenida...),  nº__________________________,  ____________________(bairro),  CEP
____________, _____________________ (cidade), Paraná – PR, inscrita (o) no CNPJ/MF sob o
nº_______________,  na  condição  de  Organização  Civil  de  Saúde  inscrita  no
______________(Órgão ou Conselho Fiscalizador),  sob o nº_______________, vem requerer
seu credenciamento para prestar serviços aos usuários do Serviço de Saúde da Marinha, nas es-
pecialidades  de
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________(resumir as especialidades da OCS).

Disponibilizamos  os seguintes  meios  para prestar  quaisquer esclarecimentos  relativos  a
esta  proposta,  bem  como  para  agendamento  de  visitas:  telefone  (41)  xxxx-xxxx,  e-mail
______________________________.

Para efeito do ora requeridos, seguem anexos os documentos especificados no  Edital de
Credenciamento  nº  001/2021 –  CAPITANIA  DOS  PORTOS  DO  PARANÁ,  NUP
63046.000141/2020-78 com o qual esta Empresa (Associação, Instituição, Fundação, etc), decla-
ra estar de pleno acordo em todas as suas cláusulas e condições.

_____________________________________________________  (nome completo do re-
presentante legal / responsável técnico) designado  (a) para representar legalmente e a intervir
pela(o)___________________________________________________________________(razão
social),  _________________(nº do RG), _________________(nº do  CPF) constando também
em anexo a  cópia autenticada do RG, CPF, comprovante de registro no conselho respectivo a
área técnica do responsável legal (quando for necessário) e demais documentos necessários para
participar deste procedimento administrativo.

___________________, PR, ______ de __________________ de _____.

____________________________________
(Nome completo e assinatura do representante da OCS)

RG nº xxxxxxxxxxxxxxx

1



-     Anexo    D       -  

PROPOSTA DE SERVIÇOS PARA CREDENCIAMENTO

COM O CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

______________________________________________________

(RAZÃO SOCIAL)

1 – SERVIÇOS:

Disponibilizamos os seguintes serviços aos usuários do Serviço de Saúde da Marinha:

Código (CBHPM
ou AMB...)

Descrição do Serviço Observação

2 – CORPO CLÍNICO:

Informamos os profissionais que compõem o corpo clínico desta Empresa,  que atuam na

realização dos serviços propostos são:

Nome do profissional CRM/Órgão de Classe Especialidade

___________________, PR, ______ de __________________ de _____.

________________________________________________
(Nome e assinatura do representante da Credenciada)

RG nº xxxxxxxxxxxx

2



-     Anexo    D       -  

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

(PESSOA FÍSICA)

Ao Sr. Ordenador de Despesas da Capitania dos Portos do Paraná

Eu,  ______________________________________________________ (nome  completo),
_________________(nº  do  RG),_______________________  (nº  do  CPF),
_________________________  (profissão),  inscrito  (a) no  Conselho  Regional  de
____________________, sob o nº ___________________, requeiro o meu credenciamento para
prestar serviços aos usuários encaminhados pela Capitania dos Portos do Paraná, nas especialida-
des  de
_____________________________________________________________________________.

Para efeito do ora requerido, segue em anexo os documentos especificados no Edital de
Credenciamento  nº  001/2021 –  CAPITANIA  DOS  PORTOS  DO  PARANÁ,  NUP
63046.000141/2020-78, com o qual declaro estar de pleno acordo em todas as suas cláusulas e
condições.

O  meu  consultório  está  localizado  à  __________________________  (Rua/Avenida...),
nº__________________________,  ____________________(bairro),  CEP  ____________,
_____________________ (cidade), Paraná – PR.

Disponibilizo os seguintes meios para prestar quaisquer esclarecimentos relativos esta pro-
posta,  bem  como  para  agendamento  de  visitas:  (41)  xxxx-xxxx,  e-mail
___________________________________________________. Constando também em anexo a
cópia autenticada do RG, CPF, comprovante de registro no conselho respectivo a minha área téc-
nica e demais documentos necessários para participar deste procedimento administrativo.

___________________, PR, ______ de __________________ de _____.

_________________________________

(Nome e assinatura do PSA)

RG nº xxxxxxxxxxxxxxx

1



-     Anexo    D       -  

PROPOSTA DE SERVIÇOS PARA CREDENCIAMENTO

COM O CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

______________________________________________________

(NOME COMPLETO)

1 – SERVIÇOS:

Disponibilizamos os seguintes serviços aos usuários do Serviço de Saúde da Marinha:

Código (CBHPM
ou AMB...)

Descrição do Serviço Observação

2 – CORPO CLÍNICO:

Informamos os profissionais que compõem o corpo clínico desta Empresa,  que atuam na

realização dos serviços propostos são:

Nome do profissional CRM/Órgão de Classe Especialidade

___________________, PR, ______ de __________________ de _____.

________________________________________________
(Nome e assinatura do representante da Credenciada)

RG nº xxxxxxxxxxxx
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-    ANEXO   E    -  

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PACOTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Razão Social:

CNPJ:

O interessado acima identificado vem requerer à Capitania dos Portos do Paraná o respectivo Pacote de Prestação de

Serviços, que será prestada de acordo com as descrições e valores dos serviços descritos abaixo, de acordo com as condições

estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 001/2021. Passamos a prestar as informações a seguir:

Descrição dos serviços / procedimentos Quantidade/Sessões Valor

Dias e Horários de Atendimento:

 

 Em __________________, PR, _____/______/______.
                   (Local, data)

____________________________________________________
(Nome completo, RG e assinatura do Representante Legal)



CONTRATO 

 

CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS 

 

SUMÁRIO: 

 

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO .............................................................................  

2.CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .......................................  

3.CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA ........................................................................  

4.CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÕES DO CONTRATO .......................................  

5.CLÁUSULA QUINTA – VALOR DO CONTRATO ....................................................  

6.CLÁUSULA SEXTA – REMUNERAÇÃO E PREÇOS CONTRATUAIS ..................  

7.CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO .......................................................................  

8.CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE ......................  

9.CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ...................................  

10.CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO ......................................................................................................................  

11.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES .......................................................  

12.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO .....................................................  

13.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES ......................................................  

14.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS .............................................  

15.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO ......................................................  

16.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO ..................................................................  
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CONTRATO 

 

CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS 

 

TERMO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

89330/2021-XX-00, QUE FAZEM 

ENTRE SI A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO DA CAPITANIA DOS 

PORTOS DO PARANÁ, E A PESSOA 

JURÍDICA/FÍSICA XXXX 

 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio da Capitania dos 

Portos do Paraná, órgão da Marinha do Brasil, com sede na Rua Benjamin Constant, nº 

707 – Paranaguá – PR, inscrita no CNPJ sob o n° 00394502/0046-46, representada neste 

ato pelo seu Ordenador de Despesas, o Capitão de Mar e Guerra ANDRÉ LUIZ MORAIS 

DE VASCONCELOS, designado pelas Portarias n° 255/MB de 19 de agosto de 2020, 

publicada no D.O.U de 24 de agosto de 2020, inscrito no CPF nº 032.661.087-10, portador 

da Carteira de Identidade nº 536428-0 expedida pela MB, doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) ...................................., inscrito(a) no (CPF/CNPJ) nº 

...................................., com sede no(a) ...................................., na cidade de 

..................................../Estado ......, doravante denominado CONTRATADO, neste ato 

representado pelo(a) Sr(a). ...................................., inscrito(a) no CPF nº 

...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., 

tendo em vista o que consta no Processo nº 63046.000141/2020-78 e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº 6.880, de 1980, Decreto nº 92.512, de 1986, 

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 2017, e demais normas aplicáveis, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital de Credenciamento nº 

001/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços médicos de Serviços 

Médicos (atendimento Ambulatorial e Hospitalar), Farmacêuticos e Odontológicos, Psicológicos, 

Laboratoriais, Hospitalares, Fisioterapêuticos, Nutricionais, Procedimentos e Exames em Geral, 

de Apoio e Reabilitação de Saúde, aos militares e dependentes que tiverem direito à 
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assistência médico-hospitalar, nos termos da Lei n.º 6.880 de 1980, Lei nº 13.954, de 16 

de dezembro de 2019, e respectiva regulamentação, que serão prestados nas condições 

estabelecidas no Edital de Credenciamento, Projeto Básico e demais Anexos. 

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Credenciamento n.º 001/2021 e 

Anexos, nos termos do seu item 1. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020/2021 na 

classificação abaixo: 

 

Gestão/Unidade: 89330 

Fonte: 0270702303 

Programa de Trabalho: 174668 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: B.422.01.0.02.12 

 

2.2. A cada exercício financeiro o Órgão credenciador deverá comprovar, por meio de 

apostilamento, a existência de recursos orçamentários para atender as contratações 

decorrentes do credenciamento, nos termos da Orientação Normativa AGU n.º 35/2011. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

 

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data 

da sua assinatura, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666, de 1993, e da 

Orientação Normativa AGU n.º 38/2011. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

4.1. Os contratos poderão ser alterados, mediante celebração de termo aditivo, a ser 

publicado no Diário Oficial da União, respeitadas as diretrizes aplicáveis do artigo 65 da 

Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

4.2. O contratado poderá requerer a alteração do contrato para a inclusão de novos 

serviços, desde que já estejam previstos no Edital de credenciamento e sejam 

demonstrados os requisitos de habilitação correspondentes definidos no Edital. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – VALOR DO CONTRATO 

 

 

5.1. O valor total da contratação é de R$.................................... 

(....................................). 

 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

5.3. O valor acima é meramente estimativo e não representa qualquer compromisso ou 

garantia de faturamento. Os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos 

quantitativos de serviços e fornecimentos efetivamente prestados e executados. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REMUNERAÇÃO E PREÇOS CONTRATUAIS 

 

6.1. A remuneração dos serviços e os preços dos insumos e medicamentos constarão 

nas TABELAS REFERENCIAIS adotadas e detalhadas no Anexo deste contrato. 

 

6.2. Na execução do contrato, o pagamento ao contratado corresponderá aos valores 

previstos nas TABELAS REFERENCIAIS adotadas pelo Órgão credenciador. 
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6.3. Caso determinado serviço, insumo ou medicamento não se encontre relacionado 

nas TABELAS REFERENCIAIS, não poderá ser objeto da contratação. 

 

6.3.1. Nesta hipótese, o Órgão credenciador poderá: a) incluir o novo serviço, insumo 

ou medicamento no objeto do credenciamento, mediante o procedimento de alteração do 

Edital e consequente alteração do contrato, mediante celebração de termo aditivo; b) 

realizar licitação; c) celebrar a contratação direta, observando-se a Lei n.º 8.666/1993, de 

forma a atender as particularidades de cada situação, observando-se os limites impostos 

pelo Parecer n.º 00015/2018/DECOR/CGU/AGU, expedido pelo Departamento de 

Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geral da União. 

 

6.3.2    Os Reajustes, seguirão o Preconizado no item 15 do Projeto Básico. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento considerará o período de faturamento mensal. 

 

7.2. A cada período de faturamento mensal, o contratado apresentará as faturas 

correspondentes para verificação dos procedimentos de auditoria e lisura, nos seguintes 

termos: 

 

7.2.1. A fatura discriminará todas as informações pertinentes aos serviços prestados e 

será acompanhada das guias de encaminhamento e demais documentos necessários para 

aferição de sua regularidade, até o quinto dia útil do mês seguinte; 

 

7.2.2. A fatura será auditada pelo Setor de Saúde do Órgão credenciador, no prazo 

máximo de trinta (30) dias, contados da data de apresentação pelo contratado, e será 

aprovada, se não houver inconformidade com os termos e condições do credenciamento; 

 



MARINHA DO BRASIL 

(Continuação do Termo de Contrato de Credenciamento de Organizações Civis de Saúde 

(OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de serviços médicos 

nº 89330/2021–0XX–00, Anexo ao PB do Edital 001/2021- CPPR). 

 

6 
 

7.2.3. Se houver inconformidade, o Setor de Saúde efetuará e justificará as glosas, 

discriminará os itens e valores correspondentes e comunicará ao contratado, através de 

relatório detalhado; 

 

7.2.4. O contratado poderá apresentar recurso de glosa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data da comunicação, a ser decidido no prazo de 20 (vinte) dias, para 

definição do valor final da fatura; 

 

7.2.5. Se o contratado não apresentar recurso, prevalecerão as glosas efetuadas pelo 

setor. 

 

7.3. Após o procedimento de auditoria e eventual recurso de glosa, o Órgão 

credenciador autorizará a emissão da nota fiscal no valor final estabelecido pelo setor 

competente, no prazo de trinta dias, caso não hajam inconsistências ou sessenta dias após 

a emissão do faturamento, quando houverem inconsistências. 

 

7.3.1. A nota fiscal será emitida pelo contratado com os seguintes dados: 

 

7.3.1.1 dados fiscais: CNPJ, razão social, endereço e inscrição estadual, Código Fiscal de 

Operações e Prestações . 

 

7.3.1.2 dados financeiros: código fiscal de operações e prestações, natureza de operações 

e descrição do serviço prestado etc. 

 

7.4. O pagamento será efetuado no prazo de noventa (90) dias, contados do 

recebimento do faturamento. 

 

7.4.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal, nos termos 

do artigo 5º, parágrafo 3º, da mesma Lei. 
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7.4.2. Havendo erro ou omissão na apresentação dos documentos pelo contratado, ou 

outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 

até que o contratado 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 o Órgão credenciador. 

 

7.4.3. O pagamento considerará os valores vigentes das TABELAS REFERENCIAIS 

constantes no Edital de Credenciamento n.º 001/2021, na data de realização do 

atendimento, observados os critérios estabelecidos no item 6 deste contrato. 

 

7.4.4. Se os valores das TABELAS REFERENCIAIS forem reajustados após a data de 

realização do atendimento, porém com efeitos financeiros anteriores à data de realização 

do atendimento, o pagamento considerará os valores reajustados. 

 

7.5. Antes de cada pagamento ao contratado, será realizada consulta ao SICAF ou aos 

sítios eletrônicos oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no Edital. 

 

7.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão credenciador. 

 

7.5.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Órgão 

credenciador deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos.   

 

7.5.3. Persistindo a irregularidade, o Órgão deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado ao 

contratado o contraditório e ampla defesa. 
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7.5.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize 

sua situação junto ao SICAF.   

 

7.5.5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade do Órgão, não será rescindido o contrato em execução com o contratado 

inadimplente no SICAF. 

 

7.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n.º 05, de 2017, 

quando couber. 

 

7.6.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-

se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006. 

 

7.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

 

7.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 

I=(TX/100)/365 

 

EM = I x N x VP, onde: 

 

I = Índice de atualização financeira; 
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

7.9. O Órgão deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas por parte do contratado, desde que precedido de instauração de 

processo administrativo, com as garantias do contraditório e ampla defesa. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE 

 

8.1. O Órgão contratante obriga-se a: 

 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo credenciado e 

contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos do Edital de 

credenciamento e Anexos; 

 

8.1.2. Exercer o controle e fiscalização da execução contratual, por servidor 

especialmente designado, conforme regras previstas no Projeto Básico; 

 

8.1.3. Exercer a fiscalização e auditoria do processamento das despesas médicas, em 

conformidade com os procedimentos instituídos em sua normatização interna; 

 

8.1.4. Notificar o contratado da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

8.1.5. Pagar ao contratado o valor resultante da prestação dos serviços, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital; 
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8.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal do 

contratado, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN 

SEGES/MP n.º 5, de 2017; 

 

8.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

 

8.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços. 

 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

9.1. O contratado obriga-se a: 

 

9.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e do Edital de 

credenciamento e Anexos, com a alocação dos recursos necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais; 

 

9.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, 

de 1990), bem como a legislação específica aplicável aos serviços médicos, ficando o 

Órgão credenciador autorizado a descontar, dos pagamentos devidos ao contratado, o 

valor correspondente aos danos sofridos, mediante o devido processo legal; 

 

9.1.4. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados aos pacientes, 

inclusive por terceiros vinculados, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 

negligência, imperícia ou imprudência; 
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9.1.5. Utilizar pessoal habilitado e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

9.1.6. Prestar os serviços com estrita observância às normas da legislação pertinente 

no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como cumprir as determinações dos 

Poderes Públicos e as recomendações da boa técnica; 

 

9.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

 

9.1.8. Relatar ao órgão toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

 

9.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Órgão contratante 

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos locais dos serviços, bem como aos 

documentos relativos à execução do contrato; 

 

9.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

 

9.1.11. Não permitir a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado 

ou profissional que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou 

função de confiança no Órgão contratante, conforme art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

 

9.1.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 
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9.1.14. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto do contrato; 

 

9.1.15. Observar as normas de sustentabilidade socioambiental aplicáveis aos serviços 

de saúde, em especial: 

 

9.1.15.1. Proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e 

daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, 

consubstanciada na Norma Regulamentadora NR 32/ABNT; 

 

9.1.15.2. Boas práticas em processamento de produtos de saúde (Resolução da Diretoria 

Colegiada RDC n.º 15/2012 – Anvisa); 

 

9.1.15.3. Gerenciamento de resíduos sólidos e rejeitos, nos termos da Lei n.º 12.305, de 

2010, e Decreto n.º 7.404, de 2010; 

 

9.1.15.4. Destinação ambiental adequada dos resíduos de saúde (Resolução n.º 258/2005 

– CONAMA e Resolução da Diretoria Colegiada RDC n.º 306/2004 – ANVISA); 

 

9.1.15.5. Utilização de produtos de acordo com as diretrizes da Anvisa e Inmetro, se 

existentes. 

9.2  Promover as internações dos pacientes em apartamentos, quartos e enfermarias 

conforme discriminação a seguir: 

9.2.1 Oficiais Generais, Superiores (e respectivos dependentes) – internação em 

apartamento standard (ou similar) com direito a acompanhante; 

 

9.2.2 Oficiais Intermediários, Subalternos e Suboficiais (e respectivos dependentes) – 

internação em apartamento standard (ou similar) sem direito a acompanhante; 

 

9.2.3 Sargentos e seus dependentes – internação em quarto semi-privativo, sem direito a 

acompanhante; e 

 

9.2.4 Cabos, Marinheiros, Soldados (e respectivos dependentes) – internação em 

enfermaria, sem direito a acompanhante. 
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I - As unidades Hospitalares que não possuírem acomodações específicas para o 

posto/graduação acima descritos, poderão internar em acomodações similares ou 

superiores, porém a cobrança deverá ser efetuada baseada nos padrões de acomodação 

ora acordada. 

 

II - O direito a acompanhante será possível desde que as instalações permitam e não haja 

prejuízo ao tratamento do paciente nem ao funcionamento do Estabelecimento, a critério 

do respectivo Diretor, ficando o acompanhante sujeito às normas e ao pagamento da 

respectiva diária. 

 

9.3 Deverá ser privilegiado pelo Contratado o uso de medicamentos genéricos. 

 

9.4 Quando houver a necessidade da aplicação da terapia antigiogênica, deverá ser utilizada 

a aplicação intravítrea de Avastin, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (RDC) nº 111, de 6 de setembro de 2016. 

 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes do Órgão contratante, especialmente 

designados, na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

10.1.1. O fiscal deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 

da execução dos serviços e do contrato. 

 

10.2. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

 

10.2.1. os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 
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10.2.2. os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

 

10.2.3. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

 

10.2.4. a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

 

10.2.5. o cumprimento das demais obrigações contratuais, com destaque para a 

verificação anual da habilitação do(a) credenciado(a), conforme previsto no item 14.2 do 

Edital de Credenciamento n.º 001/2021; e 

 

10.2.6. a satisfação do público usuário. 

 

10.3. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando a data e as circunstâncias, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e/ou encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

10.4. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

solicitar ao contratado a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

 

10.5. O fiscal deverá apresentar ao contratado a avaliação da execução do objeto ou, 

se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

 

10.5.1. O contratado poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada 

a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e 

alheios ao controle do prestador. 

 

10.5.2. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 



MARINHA DO BRASIL 

(Continuação do Termo de Contrato de Credenciamento de Organizações Civis de Saúde 

(OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de serviços médicos 

nº 89330/2021–0XX–00, Anexo ao PB do Edital 001/2021- CPPR). 

 

15 
 

toleráveis previstos, devem ser aplicadas as sanções ao contratado de acordo com as 

regras previstas no Edital. 

 

10.6. O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços. 

 

10.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento do contratado que contenha sua relação 

detalhada, de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma 

de uso. 

 

10.8. A qualquer tempo, o Órgão contratante poderá realizar inspeção nas instalações 

do contratado para verificação das condições de atendimento, de higiene, de 

equipamentos e de capacidade técnico-operativa, ou para fins de auditoria. 

 

10.9. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pelo contratado ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 

Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

10.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade do contratado, 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 do Órgão ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

artigo 70 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES 

 

11.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, 

conforme artigo 86 da Lei n.º 8.666, de 1993, o contratado estará sujeito às seguintes 

multas: 
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11.1.1. Multa moratória, calculada no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

serviço em mora, por dia de atraso até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

11.1.1.1. A multa do subitem anterior será acrescida de 2% (dois por cento)ao dia, 

incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, sobre o valor do serviço em 

mora, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

 

11.1.1.2. A aplicação das multas não impede que o Órgão contratante rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas no Edital. 

 

11.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou 

parcial, e/ou das condições previstas no Edital, sujeitará o contratado, conforme o artigo 

87 da Lei n.º 8.666, de 1993, às seguintes penalidades: 

 

11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para o Órgão contratante; 

 

11.2.2. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente ao(s) serviço(s), 

caracterizada a inexecução parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

11.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da cobrança de multa moratória 

nos termos previstos no Edital; 

 

11.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Órgão contratante por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

 

11.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser 
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

11.3. Também fica sujeito às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n.º 8.666, 

de 1993, o contratado que, em razão do contrato administrativo: 

 

11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento; 

 

11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

11.4. As sanções de multas poderão ser aplicadas juntamente com as demais sanções. 

 

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei n.º 9.784, de 1999. 

 

11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

11.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Órgão contratante serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, recolhidos em favor da União, ou inscritos na Dívida Ativa da 

União e cobrados judicialmente. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
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12.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 

8.666, de 1993, mediante expressa motivação nos autos e assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

12.2. Em caso de rescisão unilateral por inexecução total ou parcial do contrato, o 

contratado reconhece os direitos do Órgão contratante, conforme o artigo 80 da Lei n.º 

8.666, de 1993, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital. 

 

12.3. A rescisão unilateral, por ato do Órgão contratante, acarreta as seguintes 

consequências, sem prejuízo das sanções previstas no Edital: 

 

12.3.1. Execução da garantia contratual, se houver, para ressarcimento da Administração, 

e dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 

 

12.3.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados 

à Administração. 

 

12.4. O contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a 

termo, desde que haja conveniência para o Órgão contratante e não prejudique a saúde 

dos beneficiários atendidos pelos serviços prestados pelo contratado. 

 

12.4.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus serviços, 

o contratado não poderá solicitar a rescisão, enquanto não concluído o processo de 

apuração. 

 

12.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal. 

 

12.6. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte do 

contratado, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do Órgão 

contratante. 

 



MARINHA DO BRASIL 

(Continuação do Termo de Contrato de Credenciamento de Organizações Civis de Saúde 

(OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de serviços médicos 

nº 89330/2021–0XX–00, Anexo ao PB do Edital 001/2021- CPPR). 

 

19 
 

12.7. O termo de rescisão, conforme o caso, disporá sobre: 

 

12.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

12.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

12.7.3. Indenizações e multas; 

 

12.7.4. Condições para a manutenção dos serviços em curso, pelo prazo necessário 

para a conclusão. 

 

12.8. A rescisão não eximirá o contratado das obrigações assumidas em relação aos 

serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser 

imputadas. 

 

12.9. O contratado poderá requerer denúncia do ajuste, a qualquer tempo, bastando 

notificar formalmente o Órgão contratante com antecedência mínima de  30 (trinta) dias. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

 

13.1. É vedado ao contratado: 

 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

do contratante, salvo nos casos previstos em lei; 
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13.1.3. cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada ou cometer a terceiros a 

atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços 

prestados; 

 

13.1.4. exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco. 

 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS 

 

14.1. Os casos omissos serão dirimidos pelo Órgão contratante com base nas 

disposições da Lei n.º 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

 

15.1. Fica dispensada a publicação do extrato do presente contrato, conforme 

Orientação Normativa AGU n.º 33/2011. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

 

16.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o da Subseção 

Judiciária Federal de Paranaguá - PR, com exclusão de qualquer outro. 

 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes e por duas testemunhas. 

 

 

Paranaguá, PR ______ de ___________________ de __________. 
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ANDRÉ LUIZ MORAIS DE VASCONCELOS 

Capitão de Mar e Guerra 

Capitão dos Portos 

NOME COMPLETO 

CPF nº xxx.xxx.xxx-xx 

Representante legal do CONTRATADO (A) 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

NOME COMPLETO 

CPF nº xxx.xxx.xxx-xx 

NOME COMPLETO 

CPF nº xxx.xxx.xxx-xx 

Testemunha do CONTRATADO (A 

 



 ANEXO   G   – DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

DECLARAÇÃO

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21

de junho de 1983, acrescido pela Lei Nr 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado

(s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16

(dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade.

IDENTIFICAÇÃO

Empresa:
CNPJ:

Signatário (s):
CPF:

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos de idade, na condição de aprendiz?

SIM NÃO

Em _________________, _____/______/______.

_____________________________________________
(Representante Legal)

RG nº



ANEXO   H   - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

 DECLARAÇÃO

 

A (O) ................................................................ inscrita (o) no CNPJ nº ................................,

por  intermédio  do seu representante  legal  o(a)  Sr.(a)  ............................................................,  CPF

nº ................................., portadora(o) da Carteira de Identidade nº ..............................., DECLARA,

sob as penalidades da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para contratação

com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,

de conformidade com o § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93.

__________________, PR, ____ de ____________________ de ________.

____________________________________________
NOME COMPLETO

CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxx



ANEXO   I   – DECLARAÇÃO DOS INCISOS III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

DECLARAÇÃO

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto nos incisos III e IV do art.

1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados

executando trabalho degradante ou forçado.

IDENTIFICAÇÃO

Empresa:
CNPJ:

Signatário (s):
CPF:

Ressalva: em sua cadeia produtiva há empregados executando trabalho degradante ou forçado?

SIM NÃO

Em _________________, _____/______/______.

_____________________________________________
(Representante Legal)

RG nº xxxxxxxxxxxxxxxx



                                                                                                                              -     ANEXO  J     - 

 

PEDIDO DE INTERNAÇÃO 

 

 

Solicito Capitania dos Portos do Paraná autorização para tratamento do(a) 

paciente ....................………......................................................................, RG nº ……………….…..   

no (a)...................................................................................................................………… (nome do 

credenciado (a) com diagnóstico de .................................................................................................. 

cujos principais sinais e sintomas 

são...........................................................................................................................................................

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

....................................................................................................… 

 

Justificativa para internação: …………………………………………………………………………. 

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

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

 

Caráter da Internação: 

 
 Eletiva 

 Urgência/Emergência 

 

 

Tipo de tratamento: 

 
 Clínico 

 Cirúrgico 

 

 

Procedimentos: 

 

Descrição dos Procedimentos (tratamento).................................................................….....….............. 

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

Quantidade: ............................................................................................................................................ 

Código CBHPM:.................................................................................................................................... 

Data da internação: ___/___/_____ 

Data da cirurgia: ___/___/_____ (se o tratamento for cirúrgico) 

Previsão do tempo de hospitalização: ................................................................................. 

 

Materiais especiais? 
 Não 

 Sim, 

descrição: ...............................................................................................................................................

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

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

OBS: segue anexo o orçamento do procedimento/atendimento, incluindo os materiais que serão 

utilizados. 

 

_______________________, PR ______de ________________de 2021. 

 

 

________________________________ 

Assinatura e carimbo do médico 

 



 

 

 

Anexo K do Edital de Credenciamento n° 001/2021 da CPPR. 
 
 

MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ 

RELATÓRIO DE RECURSO DE GLOSA DIGITAL 

 

 Nome OMH/OMFM:. …..........................OSE: …................................................................................... 

Conta/Fatura de referência Nº.............Doc. de Entrada nº..................  Data de entrada …../....../...... 
    (Data de entrada no Departamento-DSM) 

Nome do usuário: ….................................................................................................NIP................ 

Período: …..../....../......... a …..../...../......  Parcial:         Não         Sim .......................................... 
             (Informar qual o número da parcial) 

  Diagnóstico/CID X: …............................................................................................................................. 

 
Centro de 

Consumo 

Valor do Recurso 

de Glosa OM 
Motivo/Justificativa da OM 

Valor do Recurso de 

Glosa acatado 
Motivo/ Justificativa DSM 

1 
Acomodações e 

Diárias 

A)    

B)    

2 
Honorários 

Médicos 

A)    

B)    

3 
Taxas 

Hospitalares 

A)    

B)    

4 Materiais 
A)    

B)    

5 OPME 
A)    

B)    

6 Medicamentos 
A)      

B)    

7 Dieta 
A)    

B)    

8 SADT/SP 
A)    

B)    

9 Outros 
A)    

B)    

Valor Final 

(após glosa da DSM) (5) 

Valor da Glosa na 

DSM (4) 
Valor Recursado (6) 

Valor Acatado pela DSM 

(7) 

Valor final Acatado após recurso (8) 

(5+7) 

R$   

R$ R$ R$ 

R$ 
Total Glosa na 

OMH/OMFM (2) 
Data / Nome do Auditor da OMH/OMFM 

ASSINADO DIGITALMENTE 

Data / Nome do Auditor da 

OMH/OMFM 

ASSINADO 

DIGITALMENTE R$ 
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MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ 

 

TABELA DE REFERÊNCIA DOS CÓDIGOS DE GLOSA (Mod. 1) 

 

1 ATENDIMENTO NÃO CARACTERIZADO URGÊNCIA 45 MEDICAÇÃO EM DESACORDO COM A PRESCRIÇÃO 

2 ACOMODAÇÃO ACIMA DA AUTORIZADA 46 MEDICAÇÃO EM EXCESSO 

3 ATENDIMENTO POR MÉDICO MILITAR 47 MEDICAÇÃO NÃO JUSTIFICADA PARA O CASO 

4 COBRANÇA 30% EM DIA E HORA NORMAL 48 MEDICAÇÃO NÃO PRESCRITA 

5 COBRANÇA 30% NÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 49 MEDICAÇÃO NÃO UTILIZADA 

6 CONSULTA INCLUSA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 50 MEDICAMENTO ACIMA DO PREÇO DE MERCADO 

7 CURATIVO INCLUSO NO PROCED CIRÚRGICO 51 MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA 

8 DATA DE ATENDIMENTO FORA DE SEQUENCIA 52 MEDICAMENTO SUSPENSO 

9 DATA DE ATENDIMENTO FORA COMPETÊNCIA 53 COBRANÇA INDEVIDA DE MEDICAMENTO DE MARCA 

10 DIAGNÓSTICO ILEGÍVEL 54 PACIENTE NÃO É BENEFICIARIO FUSMA 

11 DIÁRIAS EM EXCESSO 55 PRESCRIÇÃO MÉDICA COM RASURA/ILEGÍVEL 

12 DIÁRIAS FORA DA TABELA ACORDADA 56 PRESTADOR DESCREDENCIADO 

13 DOCUMENTO SEM ASSINATURA/CARIMBO MÉDICO 57 PROCEDIMENTO/EXAME EM EXCESSO 

14 EPI DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR 58 PROCED/EXAME INCOMPATÍVEL COM DIAGNÓSTICO 

15 ESPECIALIDADE NÃO AUTORIZADA 59 PROCEDIMENTO/EXAME EM DUPLICIDADE 

16 EVENTO INCLUSO EM PACOTE ACORDADO 60 PROCEDIMENTO/EXAME NÃO AUTORIZADO/NÃO RATIFICADO 

17 EVENTO NÃO COMPORTA COBRANÇA 61 PROCEDIMENTO/EXAME NÃO REALIZADO 

18 EXAME NÃO PREVÊ COBRANÇA DE CONTRASTE 62 PRONTUÁRIO/FICHA/BOLETIM ILEGÍVEL 

19 EXAMES SEM LAUDO 63 PRONTUÁRIO/FICHA/BOLETIM RASURADO 

20 EXAMES/PROCEDIMENTOS NÃO REQUISITADOS 64 RETORNO DE CONSULTA 

21 FALTA DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS EXECUTADOS 65 SADT/EXAMES FORA DA TABELA ACORDADA 

22 FALTA REGISTRO EVOLUÇÃO MÉDICA/ENFERMAGEM 66 SEM AUTORIZAÇÃO P/PROCEDIMENTO OU EXAME 

23 FILME-COBRANÇA EM DESACORDO COM CBR 67 SEM DIAGNÓSTICO 

24 GUIA DE APRESENTAÇÃO DO USUÁRIO (GAU) ILEGÍVEL 68 SEM GUIA/OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO 

25 GAU SEM ASSINATURA PACIENTE 69 SOLICITAÇÃO MÉDICA COM DATA RASURADA 

26 GAU AUTORIZADA PARA OUTRO PRESTADOR 70 SOLICITAÇÃO COM DATA POSTERIOR AO EXAME 

27 GAU FORA DA VALIDADE 71 SOLICITAÇÃO MÉDICA COM DATA A POSTERIORI DO EVENTO 

28 GAU NÃO AUTORIZADA 72 SOLICITAÇÃO MÉDICA SEM DATA 

29 GAU AUTORIZADA PARA OUTRO BENEFICIÁRIO 73 SOMA ERRADA – CÁLCULO 

30 GAU AUTORIZADA PARA OUTRO PROCEDIMENTO 74 TAXAS FORA DA TABELA ACORDADA 

31 GAU SEM CARIMBO DE AUTORIZAÇÃO 75 TAXAS INDEVIDAS/EXCESSO 

32 GAU CARBONADA OU FOTOCOPIADA 76 VISITA HOSPITALAR EM DUPLICIDADE 

33 HONORÁRIOS MÉDICOS FORA TABELA OU EXCESSO 77 VISITAS INCLUSAS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

34 MAT/MED ADQUIRIDO PELO USUÁRIO A SEU CRITÉRIO 78 VISITA ESPECIALISTA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

35 MATERIAL ACIMA DO PREÇO DE MERCADO 79 INTERNAÇÃO NÃO AUTORIZADA/INFORMADA 

36 MATERIAL DE ALTO CUSTO/OPME SEM NOTA FISCAL 80 OUTROS 

37 MATERIAL EM EXCESSO 81 DIETA EM DESACORDO COM A PRESCRIÇÃO 

38 MATERIAL INCLUSO EM PACOTE 82 DIETA EM EXCESSO 

39 MATERIAL INCLUSO NO PROCEDIMENTO 83 DIETA NÃO JUSTIFICADA PARA O CASO 

40 MATERIAL/OPME NÃO AUTORIZADO/RATIFICADO 84 DIETA NÃO PRESCRITA 

41 MATERIAL NÃO JUSTIFICADO PARA O CASO 85 DIETA NÃO UTILIZADA 
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42 MATERIAL NÃO UTILIZADO 86 DIETA ACIMA DO PREÇO DE MERCADO 

43 MATERIAL REUTILIZÁVEL – PAGAMENTO PARCIAL   

44 MEDICAÇÃO NÃO CONSIDERADA DE URGÊNCIA   
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