
 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013/SESMA 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE INSTITUIÇÕES, PÚBLICAS E 
PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 
INTERESSADAS EM OFERTAR LEITOS NOVOS, DE FORMA 
COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NO MUNICÍPIO 
DE BELÉM-PA 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições, conforme artigo 
5º do Decreto nº 42.498 de 05 de agosto de 2004 e; 

CONSIDERANDO que a baixa cobertura das equipes de Estratégia de Saúde da 
Família-ESFs nos últimos anos resultou na baixa qualidade dos serviços ofertados à 
população, na Atenção Básica (primária), aumentando a demanda dos Hospitais 
Municipais de Pronto Socorros, com agravamento da saúde da população com doenças 
crônicas que deveriam ser evitadas e controladas na atenção básica; 
 
CONSIDERANDO que do ano de 2008 a 2013 o déficit de leitos de média e alta 
complexidade aumentou em 30% em função de fechamento de hospitais que prestavam 
serviços à população própria e população referenciada; 
 
CONSIDERANDO os Termos da Portaria nº 1101/ de 12 de junho de 2002 que 
estabelece os parâmetros para o número de internações hospitalares por habitante, aferiu 
um déficit de leitos de aproximadamente 48 % para a região metropolitana do Estado; 
 
CONSIDERANDO que a disponibilidade orçamentária financeira do Município de 
Belém-PA permite a Contratação emergencialmente de 160 leitos; 
 
CONSIDERANDO que o fechamento dos leitos gerou o aumento da fila de espera nos 
Hospitais Municipais de Pronto Socorros, aumentando a taxa de internações em leitos 
não hospitalares (Maca), com comprometimento direto nas patologias de base dos 
pacientes, com aumento significativo das seqüelas e comprometendo a vida dos 
pacientes; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 199, §1º, da Constituição Federal, que prevê a 
complementaridade na contratação de instituições privadas para a prestação de serviços 
de saúde; 

CONSIDERANDO que a partir da Constituição Federal (art. 30, inciso VII) e da Lei 
Orgânica da Saúde (art. 18, inciso I, e art. 17, inciso III) compete ao Município e, 
supletivamente, ao Estado gerir e executar serviços públicos de atendimento à saúde da 
população, podendo recorrer, de maneira complementar, aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada, quando os serviços de saúde da rede pública forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial necessária; 



 

 

CONSIDERANDO o contido no art. 16, inciso XIV, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990; 

CONSIDERANDO a Portaria Ministerial nº 1.034, de 05 de maio de 2010, que dispõe 
sobre a participação complementar das instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, 
de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

RESOLVE: 

Realizar PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de instituições 
públicas, filantrópicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, de assistência à saúde, 
interessadas em Ofertar Leitos Hospitalares de Média e Alta Complexidade novos 
(assim entendido aqueles não disponibilizados até a presente data ao SUS) pelo período 
de até 6 meses, conforme quadro abaixo, de forma complementar ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Município, para retaguarda da Rede de Urgência e Emergência, 
usando como referência para definição dos valores a serem pagos através da 
Chamada Pública, a Programação Pactuada Integrada- PPI do Estado do Pará vigente e 
para definição do incentivo adicional foi utilizado como parâmetro o disposto na 
Portaria Nº 2.395, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011. Ressaltando que os valores a serem 
pagos nos Contratos resultantes da Chamada Publica serão efetuados com recursos do 
Tesouro Municipal. 

       
 

   NECESSIADES DE LEITOS HOSPITALARES POR 
ESPECIALIDADE/CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013/SESMA/PMB 

 

 

A B C D E F G H I 

Tipo de 
leitos 

Custo 
Médio 

das 
diárias 
SUS/ 

referênc
ia-PPI 

Quantida
de de 
Leitos 
para  

Contrata
ção 

emergenc
ial 

Parâme- 
tro Interna 

ção Mês 
/Clínica 

Média 
de 

Interna
- 

ção por 
Clínica 

Media de 
Internação X 
custo médio  
das diárias 

SUS 

 Valor da 
diária do 

Incentivo (R$ 
300,00 

portaria 
2.395/2011)  x 

média de 
internação por 

Clinica 

Valor 
final da 
diária 
para a 

contrataç
ão 

emergenc
ial 

 

 Valor total 
do 
quantitativo 
de Leitos a 
serem 
contratados 
(somatória 
das colunas 
F e G) 

UTI- 
Pediátri

ca 478,72 10 7,20 72 34.467,84 21.600,00 778,72 56.067,84 
UTI- 

Adulto 537,65 20 7,20 144 77.421,60 43.200,00 837,65 120.621,60 
Leitos 
Oncoló
gicos 628,33 15 7,20 108 67.859,64 32.400,00 928,33 100.259,64 
Leitos 

Nefroló
gicos 628,33 25 7,20 180 113.099,40 54.000,00 928,33 167.099,40 



 

 

Leitos 
Infecto- 
contagi

osos 628,33 40 7,20 288 180.959,04 86.400,00 928,33 267.359,04 
Pediátri

cos- 
Clínico

s 459,49 30 7,20 216 99.249,84 64.800,00 759,49 164.049,84 
Pediátri

cos- 
Cirúrgi

cos 529,8 20 7,20 144 76.291,20 43.200,00 829,8 119.491,20 
TOTA

L   160     649.348,56 345.600,00   994.948,56 
Fonte: Referência utilizada para calculo: Programação Pactuada Integrada vigente 
no Estado do Pará e incentivo adicional utilizando como parâmetro o disposto na 
Portaria Nº 2.395, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011 

   

 

1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

Os interessados em participar da presente Chamada Pública deverão apresentar a 
documentação referente à HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigida, em 
envelopes fechados dirigidos à Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 04 
de julho de 2013 (quinta-feira) até o dia 05 de julho de 2013 (sexta-feira), das 
08:00h às 17:00h, no endereço: Rod Arthur Bernardes Km 14, S/N, Bairro:Tapanã, 
CEP: 66825-000, da seguinte forma: 

1.1 Documentos de habilitação 

Os documentos correspondentes à habilitação serão entregues no envelope 1, em 
original ou em cópia autenticada em Cartório, em envelope hermeticamente fechado, de 
forma a não permitir a visualização do seu conteúdo, com a seguinte descrição externa: 

 

ENVELOPE 1- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013/SESMA/PMB 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

1.1.1- Documentos relativos à capacidade jurídica 

1.1.2- -Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

1.1.3- - Registro Comercial (Declaração de Firma Individual) no caso de Empresa 
Individual ou Contrato Social ou Estatutos Sociais, em se tratando de 



 

 

Sociedade Comercial, com suas últimas alterações, se for o caso, 
devidamente registrado em Cartório; 

1.1.4- -Dados pessoais (nome completo, logradouro, estado civil, telefone, 
profissão, RG e CPF) do signatário (responsável legal) da empresa e/ou 
entidade, o qual assinará o contrato; 

1.1.5- Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas emitidas pelo CNAS 
(quando couber); 

1.1.6- Declaração de aceitação dos termos e condições previstas no Edital, e que 
assume a responsabilidade da autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando às penalidades legais e a sumária desclassificação 
da chamada pública (Anexo III); 

1.1.7- Declaração de aceitação dos valores definidos na planilha do Edital de 
Chamada Pública na coluna (Valor final da diária para Contratação) estando 
também ciente de que todos os reajustes aplicados as diárias dos referidos 
leitos obedecerão a disponibilidade orçamentária e financeira da Prefeitura 
de Belém, que no prazo de 30 dias poderá reajustar os valores nos mesmos 
moldes daqueles que vierem a ser estabelecidos pela PPI Estadual e Portarias 
do Ministério da Saúde (Anexo IV); 

1.1.8- Dados de identificação da conta bancária (identificação do Banco, do 
número da agência e da conta corrente) de titularidade da prestadora de 
serviços; 

1.1.9- Declaração emitida pela instituição, atentando que atende ao inciso III do art. 
7º da Constituição da República, que trata da proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. 

 

1.2- Documentos relativos à regularidade fiscal 

1.2.1- A Prestadora de serviços deverá apresentar certidão negativa de débito com 
a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal que deverão ser 
apresentadas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando 
não constar expressamente no corpo da própria certidão o seu prazo de 
validade. As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede do 
licitante; 

1.2.2- -Prova de regularidade relativa à seguridade social (FGTS e INSS) 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. (Somente será aceita a Certidão Negativa de Débitos 
referentes aos encargos sociais mencionados). 

 

1.3- Documentos relativos à qualificação e capacidade técnica para oferta de 
serviços 



 

 

Os documentos correspondentes à qualificação e capacidade técnica para oferta de 
serviços serão entregues no envelope 2, em original ou em cópia autenticada em 
Cartório, em envelope hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização 
do seu conteúdo, com a seguinte descrição externa: 

ENVELOPE 2- DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACIDADE 
TÉCNICA PARA OFERTA DE SERVIÇOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/201/SESMA/PMB 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

1.3.1 Termo de Referência (conforme modelo presente no anexo I deste edital), 
indicando a oferta proposta conforme necessidade de leitos nas 
especialidades indicadas pelo Município de Belém, devendo relacionar a 
quantidade/mês disponível, obedecendo à nomenclatura e codificação 
contidas na Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde. 

1.3.2 Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - 
formulário pode ser encontrado no site cnes.datasus.gog.br; 

1.3.3 Certificado de Regularidade Funcional do Estabelecimento junto ao 
Conselho Regional de Classe (CREMEPA, CREFITO, CRF, COREN, CRO 
etc.), respeitando o serviço de classificação da tabela SIA/SUS; 

1.3.4 Declaração de indicação do responsável técnico com prova de vínculo 
empregatício, 

1.3.5 Curriculum Vitae resumido do Responsável Técnico, com cópia da Carteira 
de Registro Profissional, diploma e certificados de especialidade, 
devidamente reconhecidos pela respectiva entidade de classe (CREMEPA, 
CREFITO, CRF, COREN, CRO etc.); 

1.3.6 Declaração da instituição informando que possui capacidade técnica e física 
para cumprimento do objeto, conforme anexo II; 

1.3.7 Relação de profissionais que compõem a equipe técnica para cumprimento 
do objeto (anexo V), com cópia da Carteira de Registro Profissional, 
diploma e certificados de especialidade, devidamente reconhecidos pela 
respectiva entidade de classe (CREMEPA, CREFITO, CRF, COREN, CRO 
etc.); 

1.3.8 Relação com a quantidade e especificação dos equipamentos técnicos 
disponíveis, relacionados diretamente aos serviços a serem contratados; 

1.3.9 Declaração de que a instituição não possui servidor público do Município de 
Belém como representante legal/membro da diretoria/sócio 
administrador/proprietário e/ou presidente da instituição (anexo VI); 



 

 

1.3.10 Caso o interessado esteja isento de algum documento exigido neste edital, 
deve apresentar declaração do órgão expedidor informando sua isenção. 

1.4- - Todos os documentos deverão ser apresentados de uma só vez, devendo ser 
apresentados originais ou cópias autenticadas em cartório, não sendo aceitas 
cópias em fax. 

1.5- -Os documentos não serão recebidos de forma parcial. 

1.6- Os documentos que forem apresentados somente em original não serão 
devolvidos, e passarão a fazer parte do processo de contratualização. 

1.7- Ao apresentar documentos para inscrição e credenciamento, a instituição se 
obriga a cumprir os termos da presente Chamada Pública. 

 

2. DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

2.2- - A documentação apresentada será verificada e, sendo constatadas 
quaisquer irregularidades, será comunicado por escrito à proponente, a qual 
poderá retirar os documentos apresentados e reapresentá-los novamente, 
num novo envelope, obedecendo aos prazos estabelecidos para habilitação 
previstos neste edital. 

 

3. DA HABILITAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO 

3.2- O processo de credenciamento consiste em duas etapas: 

1º etapa: Análise da documentação da instituição (habilitação); 

2º etapa: Análise qualitativa e quantitativa-capacidade técnica e operacional da 
instituição em atender o objeto contratado (qualificação). 

 

3.3- A qualificação ocorrerá se a instituição atender o exigido neste edital, com 
relação a sua capacidade qualitativa e quantitativa de atender a demanda de 
serviços do SUS no município de Belém-PA, e também aos pareceres de 
aprovação das áreas técnicas da Secretária Municipal de Saúde/SESMA, 
tendo como base as diretrizes de atendimento estipuladas pelo Sistema 
Único de Saúde e pelo Gestor Municipal. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

4.2- Os critérios classificatórios a serem utilizados pela Secretaria Municipal de 
Saúde obedecerão às seguintes exigências: 



 

 

a) Prioridade na contratação de instituições públicas, filantrópicas e privadas 
sem fins lucrativos, conforme previsto na Lei nº 8.080/90; 

b) Capacidade instalada para o serviço ofertado, que consistirá em observar as 
seguintes características: 

1) Espaço físico apropriado dentro das normas e demais regulamentos 
sanitários vigentes; 

2) Capacidade de recursos humanos disponíveis e necessários para a 
execução dos procedimentos a que se propõe; 

3) Capacidade operacional para atender a demanda dos serviços que serão 
contratualizados; 

4) Serem prestadores de serviços no Município de Belém-PA. 

 

5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 - Integrar-se ao Sistema Nacional de Regulação- SISREG ou outro sistema que o 
Município venha adotar e Sistema de Informação Hospitalar (SH/SUS), bem como 
indicando pelo menos um profissional para ser treinado e apto para a 
operacionalização desses sistemas. 

5.2- Atender pacientes somente pelo fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Saúde e sistema de regulação adotado conforme acima. 

5.3 - Os prestadores de serviços habilitados deverão adequar seus formulários em 
conformidade com as normas previstas no Sistema Único de Saúde, devendo o 
Departamento de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de 
Saúde passar todas as orientações e modelos necessários para cumprimento dessa 
exigência. 

5.4 – Serão de responsabilidade direta e exclusiva dos prestadores de serviços 
responderão as questões trabalhistas, previdenciárias, fiscais,etc, resultantes da 
contratação de pessoal para execução do objeto deste edital, sendo que qualquer 
ônus e obrigações não serão de, forma alguma, transferidos à Secretaria Municipal 
de Saúde. 

5.5 - Os prestadores de serviços, durante a execução do contrato, cumprirão com 
todas as obrigações previstas neste edital, bem como no instrumento contratual. 

5.6 - Utilizar o Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde 
(SH/SUS), para apresentação da produção ambulatorial mensal. 

5.7 - Dar ciência aos usuários de que os serviços hospitalares provenientes deste 
Edital serão pagos com recursos públicos oriundos de seus impostos e 
contribuições sociais, sendo expressamente vedada à cobrança, diretamente do 
usuário, de qualquer valor, a qualquer título. 

5.8 –utilizar placa de identificação de que a instituição é prestadora de serviços do 
Sistema Único de Saúde no Município de Belém.  



 

 

5.9 - Todos os prestadores de serviços contratados ficarão sujeitos à Regulação, 
Controle, Avaliação e Auditoria dos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde, 
bem como de outros órgãos de fiscalização internos e externos o âmbito da 
Administração Pública. 

6 -DOS VALORES A SEREM APLICADOS NO CONTRATO 

6.1- Os valores a serem pagos nos contratos decorrentes da referida Chamada 
Pública serão efetuados, através da Programação Pactuada Integrada- PPI do Estado 
do Pará vigente e do incentivo adicional em que foi utilizado como parâmetro o 
disposto na Portaria Nº 2.395, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011. Ressaltando que os 
valores a serem pagos nos Contratos resultantes da Chamada Publica serão 
efetuados com recursos do Tesouro Municipal. 

7 -DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO 

7.1 - Todos os prestadores de serviços utilizarão o Sistema de Informação Hospitalar 
do Sistema Único de Saúde (SH/SUS), para apresentação da produção Hospitalar 
mensal, que será validada pelo Departamento de Regulação, Controle e Avaliação e 
paga após a conferência com o Relatório de Produção do SISREG ou outro sistema 
que a Administração Municipal adotar. 

7.2 - O Relatório de Produção Mensal será entregue no Departamento de Regulação, 
Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde até o 5º(quinto) dia útil do 
mês subseqüente à prestação de serviço. 

8 - ESTARÃO IMPEDIDOS DE CONTRATAR 

8.1- Aqueles prestadores de serviço que não cumprirem qualquer exigência prevista 
nesse edital. 

8.2-Prestadores de Serviços com problemas de natureza fiscal, bem como declarados 
inidôneos por órgãos da Administração Pública de qualquer esfera de governo. 

8.3 -Prestadores de serviços consorciados entre si para realizarem a prestação dos 
serviços previstos neste edital. 

8.4 - Instituições que tenham em sua diretoria, ou cujos sócios/proprietários sejam 
servidores públicos do Município de Belém. 

9-DA FUNÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

9.1-O Conselho Municipal de Saúde, no seu papel fiscalizador do SUS, tem como 
atribuição a fiscalização das instituições contratadas, com o objetivo de auxiliar o 
gestor no controle e fiscalização dos respectivos instrumentos. 

10 -DO RESULTADO E DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

10.1-A Secretaria Municipal de Saúde publicará no Jornal Oficial do Município a 
relação dos prestadores habilitados/qualificados, no primeiro dia útil, após o 
processo de habilitação/qualificação prevista neste edital. 



 

 

10.2- A convocação para celebração do respectivo instrumento de contrato será feita 
em até 48 horas após a publicação da relação dos prestadores 
habilitados/qualificados. 

10.3 -É parte integrante do presente edital a Minuta do Contrato (anexo VII), com 
todos os seus termos, que sofrerão as adequações que se fizerem necessárias, em 
conformidade ao tipo de serviço a ser contratualizado. 

      11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

a) A Gestão municipal do SUS pagará mensalmente a CONTRATADA, pelos 
serviços efetivamente prestados, a importância correspondente aos leitos 
ofertados, desde que autorizados e aprovados pelo Departamento de 
Regulação/DERE, nos termos do contrato e de acordo com os valores constantes 
no edital de chamada pública 001/2013. 

b) Despesas dos serviços realizados por força deste contrato ocorrerão no presente 
exercício de 2013, por conta de dotação orçamentária consignada no orçamento 
do Fundo Municipal de Saúde, conforme descrito abaixo: 

Projeto Atividade: 10.302.0020-2004 

Fonte: 100000000 

Elemento: 339039 

12 -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - A contratualização com a instituição poderá ser a qualquer tempo alterada, 
suspensa temporariamente ou cancelada, se o contrato deixar de satisfazer os 
interesses da Administração Pública Municipal ou as normas do Sistema Único de 
Saúde. 

11.2 - O contrato poderá ser alterado na hipótese de a oferta de leitos da rede 
hospitalar suprir o déficit que justificou a contratação emergencial, em situação que 
será comunicada ao prestador de serviço com a antecedência de 90 (noventa) dias   

11.3 - Pelo princípio da autotutela poderá a Administração Pública Municipal 
revogar ou alterar este edital no todo ou em parte, por conveniência administrativa e 
interesse público ou fato superveniente, devidamente justificado. 

11.4 - Aplica-se ao presente Edital de Chamada Pública, nas partes omissas, a 
legislação pertinente em vigor. 

11.5 - Fica eleito o foro da comarca de Belém para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente edital. 

Belém-PA, 02 de julho de 2013 

 

YUJI MAGALHÃES IKUTA 

Secretário Municipal de Saúde 



 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Instituição: 

 

2.CNPJ: 

 

3. Endereço Completo: 

 

 

4. Nome do Responsável: 

 

4.1. Indicar sua posição na instituição: 

( ) Representante Legal 

( ) Sócio Administrador 

( ) Proprietário (firma individual) 
( ) Presidente 

( ) Outro: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Objeto: Contratação de instituições públicas, filantrópica e privadas, com ou sem 
fins lucrativos, de assistência à saúde, interessados em prestar serviços de forma 
complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), no Município de Belém, conforme 
exigências previstas no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 
001/2013/SESMA/PMB. 

2. NECESSIDADES DE LEITOS HOSPITALARES POR 
ESPECIALIDADE/CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013/SESMA/PMB 

2.1. Indicar a oferta de leitos, devendo relacionar a quantidade disponível, conforme 
indicado no Edital de Chamada Publica. 

 

Tipo de leitos CAPACIDADE OPERACIONAL (/MÊS 

Uti- Pediátrica  

Uti- Adulto  

Leitos Oncológicos  

Leitos Nefrológicos  



 

 

Leitos Infecto- 
contagiosos 

 

Pediátricos- Clinicos  

Pediátricos- Cirúrgicos  

TOTAL  

 

3. A instituição deverá cumprir todas as exigências previstas na legislação federal, 
estadual e municipal no âmbito do Sistema Único de Saúde e demais normas aplicáveis. 

4. Os leitos previstos no instrumento contratual serão, obrigatoriamente, regulados pela 
Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Regulação 
(SISREG) ou outro sistema que a Administração Municipal venha adotar. 

5. Os pagamentos serão efetuados mediante comprovação de produção de Hospitalar 
mensal, que será validada pelo Departamento de Regulação, Controle e Avaliação e 
paga após a conferência com o Relatório de Produção do SISREG ou outro sistema que 
a Administração Municipal adotar. 

 

Belém  ...........,........ de ...........................de 2013. 
 

 

 

 

Nome do Diretor responsável legal da instituição 

 

 

 

Assinatura do Diretor responsável legal da instituição 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DO 
OBJETO 

 

 

A 
instituição ............................................................................................................................
........     
.............................................................................................................................................. 

Pessoa jurídica de direito (público, filantrópicos ou privado),.......................... (com/sem) 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº................................., com sede na cidade 
de ......................................., filial na cidade de ..................................., por meio de 
seu ................................................................................, 

DECLARA que possui capacidade técnica e física para cumprimento do objeto 
pactuado nos termos do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 
001/2013/SESMA/PMB, que trata do contratualização de prestadores/instituições 
publicas, filantrópicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, de assistência à saúde, 
interessados em ofertar Leitos Hospitalares novos para retaguarda de forma 
complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), no Município de Belém. 
 

Belém  ...........,........ de ...........................de 2013. 

 

 

 

 

 

Nome do Diretor responsável legal da instituição 

 
 

 

 

Assinatura do Diretor responsável legal etc. da instituição 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA Nº 01/2013/SESMA/PMB 

 

A 
instituição ............................................................................................................................
........     

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

Pessoa jurídica de direito (público, filantrópicas ou privado), .......................... (com/sem) 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ n. ................................, com sede na cidade 
de ......................................., filial na cidade de ..................................., por meio de 
seu ................................................................................, 

DECLARA que possui pleno conhecimento das condições do EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA , Nº 001/2013/SESMA/PMB que trata da contratualizaçao de 
prestadores/instituições públicas, filantrópicas ou  privadas com ou sem fins lucrativos 
de assistência à saúde, interessados em ofertar Leitos  Hospitalares novos  para 
retaguarda  de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), no 
Município de Belém,  assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os 
documentos apresentados, sujeitando-se as penalidades legais previstas na legislação 
pertinente, bem como a desclassificação da Chamada Pública, e que ainda, fornecerá 
quaisquer informações à  Secretaria de Saúde do Município de Belém. 

 

Belém ...........,........de ...........................de 2013. 

 
 

 

 

Nome do Diretor responsável legal da instituição 

 

 

 

 

Assinatura do Diretor responsável legal da instituição 

  



 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE VALORES DA TABELA UNIFICADA 
DO SUS 

 

A instituição______________________________________ pessoa jurídica de direito 
(púbico, filantrópico ou privado), __________________ (com/sem) fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ nº _________________________ com sede na cidade de 
_________________________ filiada a cidade de _______________________, por 
meio de seu 
______________________________________________________________,  

 

com o objetivo de participar da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013/SESMA/PMB 
que trata da contratualização de prestadores/instituições públicas, filantrópicas e  
privadas, com ou sem fins lucrativos, de assistência à saúde, interessados em ofertar 
Leitos  Hospitalares novos  para retaguarda, de forma complementar ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), no Município de Belém DECLARA QUE ACEITA os 
valores dos leitos  previstos nesta Chamada Pública, estando também ciente de que 
os reajustes aplicados às diárias dos referidos leitos obedecerão a disponibilidade 
orçamentária e financeira da Prefeitura de Belém, que no prazo de 30 dias poderá 
reajustar os valores  nos mesmos moldes daqueles que vierem a ser estabelecidos pela 
PPI Estadual e Portarias do Ministério da Saúde (Anexo IV); 

 

Belém __________________, ________ de ________________________ de 2013. 

 

 

_____________________________________________ 
Nome do diretor/responsável da instituição 

 
 

CPF: ___________________________________ 
 

 
______________________________________________ 

Ass. do diretor/responsável da instituição 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

 

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA 
PARA CUMPRIMENTO DO OBJETIVO 

 

NOME DO 
PROFISSIONAL 

CARGO E/OU 
FUNÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Nº DE INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE 

CLASSE 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Belém de ___________, _______ de _________________ de 2013. 

 

____________________________ 
Nome do diretor responsável da instituição 

 
 

________________________________ 
Ass. do diretor/responsável da instituição 

 



 

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO NÃO POSSUI SERVIDOR 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM COMO REPRESENTANTE 

LEGAL/MEMBRO DA DIRETORIA/SÓCIO 
ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO E/OU PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO. 
 

A instituição______________ pessoa jurídica de direito (público, Filantrópico ou 
privado), __________________ (com/sem) fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
_________________ com sede na cidade de _____________ filiada a cidade de 
_______________, por meio de seu___________, DECLARA que não possui 
servidores públicos do Município de Belém como representante legal/membro da 
diretoria/sócio administrador/proprietário e/ou presidente, nos termos do EDITAL 
DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013/SESMA/PMB que trata da contratualização 
de prestadores/instituições publicas, filantrópicas e privadas com ou sem fins lucrativos 
de assistência à saúde, interessados em ofertar Leitos  Hospitalares novos  para 
retaguarda  de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), no 
Município de Belém 

 

Belém __________, de ________________________ de 2013. 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nome do diretor/responsável da instituição 

 
 

CPF: ___________________________________ 
 
 
 

______________________________________________ 
Ass. do diretor/responsável da instituição 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII 

 

Modelo da minuta do contrato de prestação de serviços complementares de 
serviços do SUS no Município de Belém-PA. 

 

 

CONTRATO Nº ______ /2013/SESMA/PMB/PA – SUS 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BELÉM, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E O 
HOSPITAL............................. PARA                                       
OFERTA DE NOVOS LEITOS 
HOSPITALARES DE 
RETAGUARDA PARA O SUS NO 
MUNICÍPIO DE BELÉM. 

 

Contrato que entre si celebram o Município de Belém, através da Secretaria 
Municipal de Saúde – SMS, inscrita no CNPJ nº 07.917.818/0001-12, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Yuji Magalhães Ikuta, brasileiro, 
Solteiro, residente e domiciliado na AV Conselheiro Furtado nº 1934,Apt 1802, bairro 
Cremação, na cidade de Belém, inscrito no CPF/MF sob nº 570.665.402-63, portador da 
Célula de identificação nº2332980- SSP/PA, doravante denominada CONTRATANTE 
e o Hospital _______________, pessoa jurídica, de direito ( publico, filantrópico e ou  
privado), inscrita no CNPJ nº _______________, estabelecida na rua ___________ nº 
________________, bairro ________________, na cidade de Belém, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo (a) _______________, 
diretor (a) sócio (a) desta instituição, brasileiro (a) casado (a), residente e domiciliado (a) 
na rua _________________, nº ________________, bairro ________________, na 
cidade de Belém, inscrito no CPF sob nº _____, portador (a) da Cédula de Identificação 
nº _________________ expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, tendo 
em vista o disposto na Lei nº 8.080/90, Lei nº 8.142/90, Lei 8080/90 a Portaria 1.034 de 
05 de maio de 2010, Portaria GM/MS nº 2.395/2011, o Plano Estadual de Atenção 
Integral às Urgências, Resolução nº 80 CIB-SUS/PA, Portaria GM/MS nº 1.649/2012, 
assim como demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, 
RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO de prestação de serviços para o 
fornecimento leitos novos de retaguarda de ...................................  para procedimentos 
médicos  (internações hospitalares de média e alta complexidade) para o Sistema Único 
de Saúde no Município de Belém, conforme previsto no Edital de Chamada Publica nº 
001/2013/SESMA/PMB e mediante as seguintes cláusulas e condições: 



 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
a) O presente contrato tem por objeto ofertar Leitos Hospitalares novos para 

retaguarda, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), no 
Município de Belém, nos termos do Edital de Chamada Pública nº 
001/2013/SESMA/PMB, dentro das condições de Regulação, Controle e 
Avaliação fixadas pela secretaria Municipal de Saúde (SMS): 

b) Mediante Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da 
CONTRATADA e as necessidades da Gestão Municipal do SUS, este 
instrumento poderá sofrer acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), nos 
valores limites deste contrato, durante o período da sua vigência. 

c) A regulação e autorização dos serviços pactuados nesse contrato serão do 
Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, sendo que a fiscalização da 
correta execução desse instrumento será dos servidores do Sistema Municipal de 
Auditoria. 

d)  Os Leitos contratualizados compreendem:  

               Uti- Pediátrica 

               Uti- Adulto 

              Leitos Oncológicos 

              Leitos Nefrológicos 

              Leitos Infecto- contagiosos 

              Pediátricos- Clínicos 

              Pediátricos- Cirúrgicos 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

a) A oferta de leitos hospitalares deve ser apresentada através de censo hospitalar 
diário a ser informado em horário definido pela Central de Regulação e/ou de 
Sistemas de Regulação que vierem ser implantados pelo Município;  

b) Os leitos serão ofertados de acordo com os dados do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES e autorizados pelo Departamento de 
Regulação – DERE;  

c) O contratado deverá obedecer às formas de regulação definidas no Edital da 
Chamada Pública nº 01/2013/SESMA/PMB e pelo Departamento de Regulação 
– DERE/SESMA, de acordo com as Diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde 



 

 

d) Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados no seguinte 
endereço:_________________________________________________________ 

e) Os serviços objeto deste instrumento contratual começarão a ser executados pela 
instituição a partir de ........de ......... de 2013. 

f) A CONTRATADA não poderá cobrar do paciente ou seu acompanhante 
qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos 
desse contrato. 

g) A CONTRATADA se responsabilizará por qualquer cobrança indevida, feita ao 
paciente ou seu representante, por profissional empregado ou preposto em razão 
da execução deste contrato. 

h) Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade 
suplementar exercido pela Gestão Municipal do SUS sobre a execução do objeto 
desse contrato, os CONTRATANTES reconhecem a prerrogativa de controle e a 
autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS, decorrente da Lei 
Orgânica da Saúde. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA 

a) A vigência do presente contrato é de 6 (seis) meses, contados da data da sua 
assinatura. 

b) A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subseqüentes, 
respeitado o prazo de vigência do contrato, fica condicionada a assinatura de 
Termo Aditivo. 

c) A publicação resumida do termo de contrato no Jornal Oficial do Município é 
condição para a sua eficácia. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada deve, nos termos do art. 8º da Portaria nº 1.034, de 05/05/2010, alterada 
pela Portaria nº 3.114, de 07/10/2010, atender as seguintes condições: 

a) Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES);  

b) Submeter-se à regulação instituída pelo gestor;  

c) Obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que 
demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto;  

d) Atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH);  



 

 

e) Submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, 
apresentando toda documentação necessária, quando solicitado;  

f) Obrigar-se a entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato da saída do 
estabelecimento, documento comprobatório informando que a assistência foi 
prestada pelo SUS, sem custos adicionais para o paciente;  

g) Garantir o acesso dos conselhos de saúde, auditoria, fiscalização, supervisão e 
outros, definidos pelo gestor municipal de saúde;  

h) Manter canal de interlocução com o usuário através de Ouvidoria do Sistema 
Único de Saúde – SUS; 

i) Afixação de placa indicativa do atendimento ao SUS em local visível ao público 
transeunte;  

j) Os Prestadores de Serviço terão o prazo de 24 horas para informar ao 
Departamento de Regulação - DERE interrupção de serviços com a devida 
justificativa, tendo o prazo de 72 horas para restabelecer o atendimento e, em 
caso de impossibilidade, deverá inclusive contratar de outro prestador com a 
finalidade de garantir os serviços contratados nos moldes deste CONTRATO; 

k) A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato firmado, as 
mesmas condições gerais e técnicas que possibilitaram a contratação; 

l) Cumprir com todas as obrigações de natureza fiscal que incidam ou venham a 
incidir direta ou indiretamente sobre o objeto contratado; 

m)  Manter as instalações e equipamentos em perfeito estado de conservação, 
higiene e funcionamento; 

n) Garantir ao Conselho Municipal de Saúde acesso à instituição para o exercício 
do seu poder de fiscalização. 

 
CLÁUSULA  QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Exercer atividades de fiscalização sobre o contrato, em especial de auditoria, 
mediante procedimentos de supervisão direta e/ ou indireta, de acordo com as 
normas do Sistema Único de Saúde. 

b) Revisar os serviços contratados, com o objetivo de revisar os valores pactuados e 
a qualidade dos serviços. 

c) Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os 
procedimentos a serem realizados; 

d) Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, ressalvado a 
hipótese de atraso no repasse realizado pelo Ministério da Saúde; 

e) Prestar todas as informações necessárias, com clareza, a CONTRATADA, para a 
execução dos serviços; 



 

 

f) Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar as informações 
necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pela CONTRATADA; 

g) Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde CONTRATADO, 
notificando-o, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

c) A Gestão municipal do SUS pagará mensalmente a CONTRATADA, pelos 
serviços efetivamente prestados, a importância correspondente aos leitos 
ofertados, desde que autorizados e aprovados pelo Departamento de 
Regulação/DERE, nos termos do contrato e de acordo com os valores constantes 
no edital de chamada pública 001/2013. 

d) Despesas dos serviços realizados por força deste contrato ocorrerão no presente 
exercício de 2013, por conta de dotação orçamentária consignada no orçamento 
do Fundo Municipal de Saúde, conforme descrito abaixo: 

Projeto Atividade: 10.302.0020-2004 

Fonte: 100000000 

Elemento: 339039 

 

CLÁUSULA NONA: DA REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA 

a) A execução do presente contrato será avaliada pelos servidores do Sistema 
Municipal de Auditoria, órgão competente do SUS em âmbito municipal, que 
será responsável pela fiscalização desse instrumento, mediante procedimentos de 
supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas neste contrato e de quaisquer outros dados necessários à 
regulação, controle, avaliação, fiscalização e auditoria dos serviços prestados. 

b) Sob critérios definidos pelo Sistema Municipal de Auditoria, poderá a qualquer 
tempo ser realizada auditoria junto a CONTRATADA. 

c) A fiscalização será exercida pelos servidores do Sistema Municipal de Auditoria, 
devendo a Contratada prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos servidores designados para tal fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 

a) A inobservância pela CONTRATADA das cláusulas desse instrumento de ajuste 
poderá acarretar as seguintes penalidades: 

I. Advertência; 
II. Suspensão temporária dos serviços pactuados até correção do problema; 



 

 

III. Multa; 
IV. Suspensão temporária de participação em licitação ou chamada pública e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, nos termos da 
lei de licitações e contratos Administrativos; 

V. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública nos termos da lei de licitações e contratos Administrativos. 

 
b) A multa aplicada à CONTRATADA será descontada pela CONTRATANTE dos 

pagamentos devidos, ficando garantido o pleno direito de defesa no processo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

a) Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste a qualquer tempo, pela 
contratante, bastando notificar com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

b) Constituem motivos para rescisão unilateral do presente contrato, o não 
cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos 
previstos na legislação referente a licitação e contratos administrativos, sem 
prejuízo as demais sanções cabíveis. 

c) Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento 
puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de 120 (cento e vinte) 
dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA negligenciar a 
prestação dos serviços contratados, a multa cabível poderá ser duplicada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A Contratualização de um prestador de serviço poderá ser, a qualquer tempo, 
alterada, suspensa ou cancelada, se o contrato deixar de satisfazer os interesses 
da Administração Pública Municipal ou as normas do Sistema Único de Saúde. 

b) O presente contrato está vinculado às condições previstas no Edital n° 
01/2013/SESMA/PMB 

c) Aplica-se ao presente Contrato, nas partes omissas, a legislação pertinente em 
vigor. 

d) As partes elegem o Foro Comarca de Belém para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para que surtam seus efeitos, na presença de duas testemunhas. 

 

Belém-PA  _____________de ____________________de ________________. 

 

---------------------------------------------------- 



 

 

CONTRATANTE – Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

CONTRATADA – 

 

------------------------------------------------------- 

TESTEMUNHAS 

 

____________________________________ 

TESTEMUNHAS  


