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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 

 

 

Chamamento Público para Credenciamento de 

pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins 

lucrativos, interessadas em participar, de forma 

complementar, do Sistema Único de Saúde-SUS, para 

prestação de serviços de internação e reabilitação de 

pacientes com transtornos psiquiátricos e pacientes 

dependentes químicos (álcool e drogas). 

 

 

 O Município de Americana, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, torna público 

o presente edital de chamamento público, instaurado por meio do Processo Administrativo 

nº 3.279/2021, para credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins 

lucrativos, interessadas em participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde – 

SUS, para prestação de serviços de internação e reabilitação de pacientes com transtornos 

psiquiátricos e pacientes dependentes químicos (álcool e drogas). 

 

1.  DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente edital a prestação dos serviços descritos no Anexo I para 

atender a demanda gerada pela rede pública de saúde do Município de Americana. 

1.2 Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I – Memorial Descritivo; 

Anexo II – Tabela de Valores praticados pelo SUS; 

Anexo III – Minuta do Contrato;  

Anexo IV – Formulário de Inscrição; 

Anexo V – Declaração de indicação do médico responsável técnico. 

 

2. DO PRAZO 

2.1 As pessoas jurídicas interessadas deverão apresentar dentro de envelope único, os  

documentos relacionados no tópico 3.1.1 deste Edital, atualizados e devidamente 

autenticados quando se tratarem de cópia, acompanhados do Formulário de Inscrição – 

Anexo IV - devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da pessoa 

jurídica. 

 

2.2 Os interessados deverão protocolar seus envelopes no período de 22 de Junho de 2021 

a 06 de Julho de 2021, no horário das 09h00 às 16h00 horas, no Setor de Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Americana, localizado na Av. Brasil, 85, térreo, nesta cidade. 

 

3.  DA DOCUMENTAÇÃO 

3.1 Para habilitar-se ao credenciamento, as pessoas jurídicas interessadas deverão apresentar 

os seguintes documentos: 
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a- Formulário de Inscrição – Anexo IV 

b- Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

d- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

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

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

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

caso, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado; 

h- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

i- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual em relação aos Tributos Estaduais, 

expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 

j- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos 

tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

k- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

com prazo de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

l- Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

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

de 1943. (Acessar o link www.tst.jus.br/certidão) 

K1- A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela 

Comissão de Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 
m- Licença de Funcionamento atualizada do local onde serão realizados os atendimentos. 

Caso o espaço utilizado seja de terceiro estranho ao credenciamento, necessário 

apresentar declaração do responsável legal constante da Licença de Funcionamento que 

comprove a utilização do espaço ou o respectivo contrato de locação; 

n- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES do local onde serão realizados 

os atendimentos; 

o- Registro no CRM do médico responsável técnico e documento comprobatório do 

vínculo com a participante;  

p- Proposta Financeira contendo informação de qual(is) procedimento(s), dentre aqueles 

constantes da relação do Anexo I - Memorial Descritivo, oferece para o credenciamento, 

conforme modelo de proposta do Anexo II. 

   

3.2 Todas as certidões deverão ser apresentadas na forma da Lei, dentro do prazo de 

validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar 

da expedição desses, caso não estipulem qualquer prazo de validade. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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3.3 Os documentos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

CÓPIA AUTENTICADA ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo 

cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pela 

Comissão no ato de sua apresentação, devendo os documentos, preferencialmente 

ser relacionados, separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

3.4 Os documentos supracitados deverão ser entregues em envelope único fechado, com a 

seguinte identificação: 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 – PROCESSO N
o 
 3.279/2021 

PESSOA JURÍDICA:_________________________ 

 CNPJ Nº __________________________ 

 

3.5 Se entender necessário, a Secretária de Saúde, por meio de sua área técnica, poderá 

vistoriar o estabelecimento da pessoa jurídica interessada, emitindo parecer acerca da 

vistoria realizada. 

 

3.6 O estabelecimento de saúde deve atender as normativas e as especificidades que cada 

procedimento exigir. 

 

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, HABILITAÇÃO 

E CONTRATAÇÃO 

4.1 As documentações apresentadas serão analisadas pela Comissão Permanente de 

Licitações, observado o atendimento, pelos interessados, dos requisitos do presente 

edital; 

4.2 Será facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase da chamada pública, a 

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

processo; 

 

5. DA REMUNERAÇÃO 

5.1 A empresa credenciada receberá mensalmente do Município de Americana a 

importância referente aos serviços contratados e efetivamente prestados, de acordo com 

os valores unitários de cada procedimento previstos na Tabela SUS - SIGTAP. 

 

5.2 Os recursos orçamentários correrão por conta da dotação orçamentária nº 

02.14.01.33.90.39 – Ficha 987. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O Contrato, constante no Anexo III do presente Edital, será celebrado entre o Município 

de Americana e a Pessoa Jurídica credenciada, de acordo com a quantidade e 

procedimentos necessários para atender a demanda da Secretaria de Saúde, e vigorará 

pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II, da 

Lei Federal 8.666/93. 
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Para que chegue ao conhecimento de todos foi lavrado o presente Edital, que vai 

publicado na forma da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

 

 

Município de Americana, Secretaria de Administração - Unidade de Suprimentos, 18 de 

Junho de 2021                                                      

                                                          

        

 

 

 

Autorizo a publicação oficial  

 

 

_______________________________ 

    Fabio Beretta Rossi  

Secretário Municipal de Administração. 
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ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Serviços de Internação e reabilitação de pacientes com transtornos psiquiátricos e pacientes 

dependentes químicos (álcool e drogas). 

 

 

A Contratada deverá oferecer serviços de internação e reabilitação de pacientes com 

transtornos psiquiátricos e pacientes dependentes químicos (álcool e drogas). 

 

O serviço contratado será: 

 

  ITEM                  SERVIÇO    QUANTIDADE / DIARIAS 

          HOSPITALARES 

      1 Internação Hospitalar Psiquiátrica / 

Clínica Psiquiátrica (diárias 

referente a AIH – Autorização 

Internação Hospitalar) 

94 diárias por dia 

2.914 diárias por mês (31 dias) 

34.310 diárias por ano 

 

Os serviços de internação serão pagos pelo valor da tabela SUS, de acordo com a 

classificação da contratada. A tabela SUS poderá ser consultada através do site 

HTTP://sigtap.datasus.gov.br. Ressaltamos que esse contrato utilizará verba Federal, pois o 

repasse é realizado conforme apresentação de faturamento mensal junto ao Ministério da 

Saúde. 

Atualmente os valores da tabela SUS pagos por leito/dia são R$ 82,40 (oitenta e dois reais e 

quarenta centavos) correspondente às internações psiquiátricas de até 90 dias e R$ 66,05 

(sessenta e seis reais e cinco centavos) correspondente às internações superiores a 90 dias ou 

com reinternação antes de 30 dias.  

As internações psiquiátricas serão efetuadas pela Contratada mediante apresentação de laudo 

médico autorizado por profissional do SUS, ou da respectiva Autorização de Internação 

Hospitalar – AIH. 

A Contratada deverá informar diariamente o número de vagas para a DRS-VII – Diretoria 

Regional de Saúde. 

O estabelecimento deverá possuir leitos habilitados para o SUS em Portaria específica do 

Ministério da Saúde. 

Para cumprimento do contrato a Contratada deverá oferecer aos pacientes os recursos 

necessários para o atendimento e internação conforme abaixo: 

* Assistência médica; 

* Atendimento médico por especialidade e tratamentos com realização de todos os 

procedimentos específicos necessários de cada área, clínica geral, psiquiatria, psicologia, 

terapia ocupacional, incluindo atendimento de rotina; 

* Assistência Social; 

* Plantonistas e nosocomiais necessários; 

http://sigtap.datasus.gov.br/
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* Utilização de salas, materiais e instalações correlatadas; 

* Serviços de enfermagem; 

* Serviços Gerais; 

* Fornecimento de roupa e vestimentas; 

* Todas as refeições / alimentação, observando as dietas prescritas; 

* Medicação necessária. 

* Terapias: ocupacional, psicológicas e outros, que se fazem necessário para o atendimento 

ideal ao paciente e auxílio para sua recuperação e bem estar. 

 

As internações e atendimentos serão acompanhados e supervisionados pela UAA – Unidade 

de Avaliação e Auditoria. 

A Contratada deverá atender as normas estabelecidas na Portaria nº 148, de 31 de janeiro de 

2012, expedida pelo Ministério da Saúde. 

 

LEITOS 

A Contratada deverá oferecer a quantidade de 2.914 diárias por mês.  As internações 

psiquiátricas serão efetuadas pela Contratada mediante apresentação de laudo médico 

autorizado por profissional do SUS ou da respectiva Autorização de Internação Hospitalar – 

AIH e o controle das vagas desses leitos ficará sob responsabilidade da DRS-VII – Diretoria 

Regional de Saúde de Campinas que irá distribuir as vagas. 

  

FORMA DE PAGAMENTO 

Mensalmente a Contratada apresentará os documentos das internações realizadas obedecendo 

aos prazos estipulados pela UAA - Unidade de Avaliação e Auditoria / Secretaria de Saúde de 

Americana. 

A U.A.A. revisará e processará as faturas e atendimentos prestados, para depois encaminhar 

para o setor responsável pelo pagamento. Para fins de prova da data de apresentação das 

contas e observância dos prazos de pagamentos, será entregue, a contratada, recibo assinado 

ou rubricado pelo servidor do Município, com o respectivo carimbo funcional. 

O pagamento dos atendimentos e internações referente a este contrato será oriundos de 

repasse de verba Federal. 

Os atendimentos que tiverem qualquer irregularidade no momento do processamento de 

dados, ou pela conferência técnica e administrativa, serão devolvidas para as devidas 

correções, devendo ser reapresentadas no prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde, ou, 

estando em desacordo com as normas, poderão ser glosadas.  

Ocorrendo falha, falta ou erro no processamento das contas, por culpa do Município, este 

garantirá à Contratada o pagamento, no prazo estipulado no contrato, pelos valores do mês 

anterior, procedendo-se ao ajuste de eventuais quantias a maior ou menor, no pagamento 

seguinte, exonerado o Ministério da Saúde do pagamento de multa e sanções financeiras. 

As contas rejeitadas quanto ao mérito, serão objeto de análise pelos órgãos de avaliação, 

auditoria e controle do SUS. 

O não cumprimento pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE da obrigação de repassar os recursos 

correspondentes aos valores constantes do contrato não transfere à Contratante obrigação de 

honrar os pagamentos pelos serviços contratados, que são de responsabilidade do 

MINISTÉRIO DA SAÚDE para todos os efeitos legais. 
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A Contratante responderá pelos encargos financeiros assumidos até o limite dos recursos que 

lhe são destinados, ficando o MINISTÉRIO DA SAÚDE exonerado do pagamento de 

eventual excesso. 

O pagamento ocorrerá na quinta feira após o 28º dia do aceite na Nota fiscal correspondente 

aos serviços efetivamente prestados. 

  

PRAZO DO CONTRATO 

O prazo desse contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 

renovado por iguais períodos conforme a legislação vigente (art. 57, II da Lei Federal nº 

8666/93).  

  

CONTROLE, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 

A execução deste contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante 

procedimento de supervisão e avaliação local ou indireta, onde será observado o cumprimento 

das cláusulas e vistoria do local onde os pacientes serão atendidos e acompanhados. Poderá 

em casos específicos ser realizada auditoria especializada. 

Anualmente o Município irá realizar vistoria à contratada para verificar as condições técnicas 

básicas das instalações, equipamentos, etc, ou quando houver necessidade. 

Qualquer alteração, modificação ou diminuição da capacidade operativa, poderá ocorrer a não 

prorrogação deste contrato ou a revisão das condições estipuladas. 

Em qualquer hipótese é assegurado à Contratada amplo direito de defesa, nos termos das 

normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e o direito à 

interposição de recurso. 

 

EXIGÊNCIAS e OBRIGAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

1. É de responsabilidade exclusiva e integral da Contratada a utilização de pessoal para 

execução deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigação em nenhuma hipótese 

poderão ser transferidos para Secretaria de Saúde ou Prefeitura Municipal de Americana, e 

ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em vínculo empregatício, e nem 

exclusividade de colaboração entre a Contratante e a Contratada; 

2. É responsabilidade da Contratada oferecer todos os materiais, insumos, recursos humanos e 

medicamentos para a realização das internações e seu respectivo tratamento; 

3. A Contratada deverá manter atualizado e organizado os prontuários médicos dos pacientes 

e o arquivo médico, onde deverá ser arquivado "decorrido o prazo mínimo de 20 (vinte) anos 

a partir do último registro, os prontuários em suporte de papel e os digitalizados poderão ser 

eliminados", ressalvados os prazos previstos em lei. 

4. Não utilizar e não permitir que terceiros utilizem os pacientes para fins de experimentação; 

5. Afixar em local visível sua condição de entidade integrante do SUS; 

6. Admitir em suas dependências apenas atos profissionais, com utilização de infra-estrutura 

desde que se respeitem as exigências contidas no regimento do corpo clínico, profissional 

autônomo contratado; 

7. Justificar e esclarecer ao paciente ou seu representante, por escrito, as razões técnicas 

quando houver a decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste 

contrato; 
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8. Manter as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e funcionamento; 

9. Notificar o Município sobre qualquer e eventual alteração de sua razão social, controle 

acionário, mudança de sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao Contratante no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de registro de alteração, cópia 

autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

10. Atender a pacientes sem distinção de gênero, maiores de 18 anos; 

11. O estabelecimento deverá disponibilizar 60% (sessenta por cento) de seus leitos para o 

SUS, quando se tratar de entidade filantrópica; 

12. A Contratada deverá possuir licença de funcionamento atualizada do local onde os 

atendimentos e internações serão realizados; 

13. A Contratada deverá possuir cadastro atualizado no CNES – Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde, do local onde os atendimentos serão realizados e atualizar o 

mesmo sempre que ocorrerem alterações; 

14. A contratada deverá atender os pacientes da contratante de forma cordial e igualitária aos 

demais pacientes sem nenhuma distinção; 

15. Todo atendimento, serviço de internação e acompanhamento deverá ser prestado no 

Município de Americana; 

16. A contratada deverá apresentar mensalmente o faturamento à UAA, onde deverá ser 

autorizada a AIH e alimentar sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde; 

17. A Contratada deverá ter médico responsável técnico com registro no CRM, e caso não 

seja registrado no CREMESP, deverá o profissional providenciar o registro ou ato equivalente 

na referida entidade estadual; 

18. A contratada deverá responder, sempre que solicitada, as manifestações registradas pela 

ouvidoria, e conforme seu andamento, poderá ser notificada devido a reclamações de 

usuários; 

19. A contratada se responsabilizará por cobranças indevidas ao paciente ou seu 

acompanhante, feita por profissional, empregado ou preposto; 

20. A contratada deverá manter cópia dos manuais de normas e rotinas do local sempre em 

disponibilidade para quando solicitado pela Secretaria de Saúde; 

21. A contratada deverá realizar todos os procedimentos apontados no Anexo I, pois trata-se 

de internação psiquiátrica onde o prazo de internação depende da evolução e tratamento do 

paciente; 

22. Situações não previstas neste descritivo deverão ser discutidas junto ao gestor do contrato 

da Secretaria da Saúde para elucidação da questão; 

23. A contratada deverá seguir as normas estabelecidas pela UAA  - Unidade de Auditoria e 

Avaliação; 

24. A Contratada deverá seguir as normas, instruções e orientações da Lei 8.080/90, em 

especial capítulo II da participação complementar, do Pacto Pela Saúde e legislação vigente; 

25. A contratada deverá garantir a manutenção predial da instituição, seguindo as normas 

vigentes e preconizadas pela Vigilância Sanitária. 

26. Comprometer-se a alimentar e atualizar, sistemática e rotineiramente, os componentes de 

Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria Regional de Saúde, mediante a 

utilização do CROSS – Sistema OnLine, ou outro que venha substituí-lo, a critério da 

Secretaria Municipal de Saúde, assim como, todos os sistemas de informações do Ministério 

da Saúde, incluindo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, Sistema de 
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Informação Hospitalar Descentralizado - SIHD  e outros sistemas de informações que venham 

a ser implementados no âmbito do SUS, em substituição ou em complementação a este. 

27. Realizar os procedimentos, ora contratados, conforme legislação e Normas Técnicas 

pertinentes aos serviços, garantindo suas qualidades. 

28. Reconhecer e respeitar as prerrogativas do Gestor Municipal, assim como, do Ministério 

da Saúde, nos termos da legislação vigente, de realizar fiscalização, auditoria, avaliação, 

controle e normatização suplementar sobre a execução do objeto deste contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prefeitura  Municipal  de  Americana 
Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração 
Unidade de Suprimentos 

 
 

10 
Chamada Pública nº 003/2021 

 

ANEXO II 

 

VALORES PRATICADOS PELA TABELA SUS 
(OS VALORES PODERÃO SER ALTERADOS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS)  

 

 

Código Procedimento Valor 
Unitário 

0303170190 TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA DE CURTA PERMANÊNCIA POR DIA 
(PERMAÊNCIA ATÉ 90 DAS) 

82,40 

0303170204 TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA POR DIA (COM DURAÇÃO SUPERIOR A 
90 DIAS DE INTERNAÇÃO OU REINTERNAÇÃO 

66,05 

 
   
 
 Fonte: Ministério da Saúde – SIGTAP – sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos 

 

 1º - Os valores unitários dos procedimentos estão consignados na Tabela do Ministério da 

Saúde/SUS em vigor, editadas pelo Ministério da Saúde http://sigtap.datasus.gov.br. 

 

 2º - Os valores estipulados serão reajustados automaticamente através de apostilamento ao 

contrato, caso haja atualização concedida pelo Ministério da Saúde. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sigtap.datasus.gov.br/
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ANEXO II 

 

   MINUTA CONTRATUAL 

 

 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE 

SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AMERICANA E A ....., PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO DE 

PACIENTES COM TRANSTORNOS 

PSIQUIÁTRICOS E PACIENTES 

DEPENDENTES QUÍMICOS (ÁLCOOL E 

DROGAS). 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Brasil, nº 

85, nesta cidade, CGC/MF sob número 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal Francisco Antonio Sardelli, doravante denominada simplesmente 

"PREFEITURA" e, de outro lado XXX, doravante denominada simplesmente 

"CONTRATADA", tem entre si, como justo e acertado, o presente instrumento, oriundo do 

Procedimento Administrativo de Inexigibilidade de Licitação - Chamada Pública nº 003/2021 

- nos termos do artigo 25, “caput” da Lei Federal n.º 8.666/93, artigo 199, § 1º da CF, Lei 

Federal nº 8.080/90 e Portaria de Consolidação nº 01/2017 do Ministério de Saúde, que reger-

se-á segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de internação e de 

reabilitação de pacientes com transtornos psiquiátricos e pacientes dependentes químicos 

(álcool e drogas). 

 

Parágrafo primeiro. Os serviços compreendem a disponibilização de até 94 diárias por dia, 

sendo 2.914 diárias mês (31 dias) e 34.310 diárias por ano, para internação e tratamento de 

pacientes atendidos pelo SUS em clínica psiquiátrica. 

 

Parágrafo segundo. Os serviços ora contratados estão referidos a uma base territorial 

populacional, conforme o Plano de Saúde do MUNICÍPIO, e serão ofertados com base nas 

indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da 

demanda e a disponibilidade de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde-SUS. 
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Parágrafo terceiro. Os serviços compreendem a utilização pelos usuários do SUS, da 

capacidade instalada da Contratada, incluídos os equipamentos médico-hospitalares, 

autorizando-se a utilização desses equipamentos para atendimento de clientela particular, 

incluída a proveniente de convênios com entidades privadas, desde que mantida a 

disponibilidade de sua utilização em favor da clientela universalizada em, pelo menos, 60% 

(sessenta por cento) dos serviços prestados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

 

Para cumprimento do objeto deste contrato a Contratada obriga-se a oferecer ao paciente os 

recursos necessários ao seu atendimento psiquiátrico, conforme discriminação abaixo e nos 

termos da Portaria MS nº 148, de 31 de janeiro de 2012: 

 

I – Assistência médica; 

 

II – Atendimento médico por especialidade e tratamentos com realização de todos os 

procedimentos específicos necessários para cada área, clínica geral, psiquiatria, psicologia, 

terapia ocupacional, incluindo os de rotina; 

 

III – Assistência social; 

 

IV – Plantonistas e nosocomiais necessários; 

 

V – Utilização de salas, materiais e instalações correlatas; 

 

VI – Serviços de enfermagem; 

 

VII – Serviços gerais; 

 

VIII – Fornecimento de roupa e vestimentas; 

 

IX – Fornecimento de todas as refeições, observando as dietas prescritas; 

 

X – Fornecimento de toda a medicação necessária; 

 

XI – Terapias: ocupacional, psicológicas e outras que se fizerem necessárias para o 

atendimento ideal ao paciente e auxílio para sua recuperação e bem estar. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento 

da Contratada e por profissionais que, não estando incluídos nas categorias referidas nos itens 

I, II e III do parágrafo primeiro desta cláusula, são admitidos em suas dependências para a 

prestação de serviços. 
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Parágrafo primeiro. Para os efeitos deste Contrato, consideram–se profissionais da 

Contratada: 

 

I – Membros de seu corpo clínico; 

 

II – Profissionais que mantenham vínculo de emprego com a Contratada; 

 

III – Profissionais autônomos que eventual ou permanentemente prestam serviços à 

Contratada, ou, se por esta autorizados. 

 

Parágrafo segundo. Equipara-se ao profissional autônomo definido no item III a empresa, 

grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área da saúde. 

 

Parágrafo terceiro. No tocante à internação e ao acompanhamento do paciente, serão 

cumpridas as seguintes normas: 

 

I – Os pacientes serão internados em enfermaria ou quarto com o número máximo de leitos 

previstos nas normas técnicas para hospitais; 

 

II – É vedada a cobrança por serviços médicos, hospitalares e outros complementares da 

assistência devida ao paciente. 

 

Parágrafo quarto. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade 

suplementar exercidos pela Contratante sobre a execução do objeto deste contrato, a 

Contratada reconhece a prerrogativa de controle e a autoridade genérica da direção nacional 

do SUS, decorrente da Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), ficando certo que a 

alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de termo aditivo específico, 

ou de notificação dirigida à Contratada. 

 

Parágrafo quinto. É de responsabilidade exclusiva e integral da Contratada a utilização de 

pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Contratante ou para o 

Ministério da Saúde. 

 

Parágrafo sexto. A Contratada obriga-se a informar, diariamente, à DRS-VII – Diretoria 

Regional de Saúde, o número de vagas disponíveis, a fim de manter atualizado o serviço de 

atendimento da “Central de Vagas do SUS”, bem como indicar, em local visível do 

estabelecimento hospitalar, o número de vagas existentes no dia. 

 

Parágrafo sétimo. A Contratada fica obrigada a internar pacientes, no limite de leitos 

conveniados, ainda que por falta ocasional de leito vago em enfermaria, tenha a Contratada 

que acomodar o paciente em instalação de nível superior à ajustada neste contrato, sem direito 

a cobrança de sobrepreço. 
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Parágrafo oitavo. A Contratada fica exonerada de responsabilidade pelo não atendimento do 

paciente, amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no 

pagamento devido pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou 

grave ameaça de ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obriga-se a: 

 

I. É de responsabilidade exclusiva e integral da Contratada a utilização de pessoal para 

execução deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigação em nenhuma hipótese 

poderão ser transferidos para Secretaria de Saúde ou Prefeitura Municipal de Americana, e 

ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em vínculo empregatício, e nem 

exclusividade de colaboração entre a Contratante e a Contratada; 

II. É responsabilidade da Contratada oferecer todos os materiais, insumos, recursos humanos e 

medicamentos para a realização das internações e seu respectivo tratamento; 

III. A Contratada deverá manter atualizado e organizado os prontuários médicos dos pacientes 

e o arquivo médico, onde deverá ser arquivado "decorrido o prazo mínimo de 20 (vinte) anos 

a partir do último registro, os prontuários em suporte de papel e os digitalizados poderão ser 

eliminados", ressalvados os prazos previstos em lei. 

IV. Não utilizar e não permitir que terceiros utilizem os pacientes para fins de 

experimentação; 

V. Afixar em local visível sua condição de entidade integrante do SUS; 

VI. Admitir em suas dependências apenas atos profissionais, com utilização de infra-estrutura 

desde que se respeitem as exigências contidas no regimento do corpo clínico, profissional 

autônomo contratado; 

VII. Justificar e esclarecer ao paciente ou seu representante, por escrito, as razões técnicas 

quando houver a decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste 

contrato; 

VIII. Manter as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e funcionamento; 

IX. Notificar o Município sobre qualquer e eventual alteração de sua razão social, controle 

acionário, mudança de sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao Contratante no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de registro de alteração, cópia 

autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

X. Atender a pacientes sem distinção de gênero, maiores de 18 anos; 

XI. O estabelecimento deverá disponibilizar 60% (sessenta por cento) de seus leitos para o 

SUS, quando se tratar de entidade filantrópica; 

XII. A Contratada deverá possuir licença de funcionamento atualizada do local onde os 

atendimentos e internações serão realizados; 

XIII. A Contratada deverá possuir cadastro atualizado no CNES – Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde, do local onde os atendimentos serão realizados e atualizar o 

mesmo sempre que ocorrerem alterações; 

XIV. A contratada deverá atender os pacientes da contratante de forma cordial e igualitária 

aos demais pacientes sem nenhuma distinção; 
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XV. Todo atendimento, serviço de internação e acompanhamento deverá ser prestado no 

Município de Americana; 

XVI. A contratada deverá apresentar mensalmente o faturamento à UAA, onde deverá ser 

autorizada a AIH e alimentar sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde; 

XVII. A Contratada deverá ter médico responsável técnico com registro no CRM, e caso não 

seja registrado no CREMESP, deverá o profissional providenciar o registro ou ato equivalente 

na referida entidade estadual; 

XVIII. A contratada deverá responder, sempre que solicitada, as manifestações registradas 

pela ouvidoria, e conforme seu andamento, poderá ser notificada devido a reclamações de 

usuários; 

XIX. A contratada se responsabilizará por cobranças indevidas ao paciente ou seu 

acompanhante, feita por profissional, empregado ou preposto; 

XX. A contratada deverá manter cópia dos manuais de normas e rotinas do local sempre em 

disponibilidade para quando solicitado pela Secretaria de Saúde; 

XXI. A contratada deverá realizar todos os procedimentos apontados no Anexo I, pois trata-se 

de internação psiquiátrica onde o prazo de internação depende da evolução e tratamento do 

paciente; 

XXII. Situações não previstas neste descritivo deverão ser discutidas junto ao gestor do 

contrato da Secretaria da Saúde para elucidação da questão; 

XXIII. A contratada deverá seguir as normas estabelecidas pela UAA  - Unidade de Auditoria 

e Avaliação; 

XXIV. A Contratada deverá seguir as normas, instruções e orientações da Lei 8.080/90, em 

especial capítulo II da participação complementar, do Pacto Pela Saúde e legislação vigente; 

XXV. A contratada deverá garantir a manutenção predial da instituição, seguindo as normas 

vigentes e preconizadas pela Vigilância Sanitária. 

XXVI. Comprometer-se a alimentar e atualizar, sistemática e rotineiramente, os componentes 

de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria Regional de Saúde, mediante a 

utilização do CROSS – Sistema OnLine, ou outro que venha substituí-lo, a critério da 

Secretaria Municipal de Saúde, assim como, todos os sistemas de informações do Ministério 

da Saúde, incluindo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, Sistema de 

Informação Hospitalar Descentralizado - SIHD  e outros sistemas de informações que venham 

a ser implementados no âmbito do SUS, em substituição ou em complementação a este. 

XXVII. Realizar os procedimentos, ora contratados, conforme legislação e Normas Técnicas 

pertinentes aos serviços, garantindo suas qualidades. 

XXVIII. Reconhecer e respeitar as prerrogativas do Gestor Municipal, assim como, do 

Ministério da Saúde, nos termos da legislação vigente, de realizar fiscalização, auditoria, 

avaliação, controle e normatização suplementar sobre a execução do objeto deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

 

A Contratada é responsável pela indenização de eventuais danos causados aos pacientes, aos 

órgãos do SUS ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 

de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou 

prepostos, ficando assegurado a Contratada o direito de regresso. 
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Parágrafo primeiro. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos 

órgãos competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada nos 

termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos e demais normas 

aplicáveis à espécie. 

 

 

Parágrafo segundo. A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de 

danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 

da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

 

A Contratada receberá, mensalmente, do órgão responsável pelos pagamentos do 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, a importância referente aos 

serviços contratados, efetivamente prestados, de acordo com os valores previstos na Tabela do 

Ministério da Saúde/SUS gerados através do Sistema de Informação Hospitalar 

Descentralizado – SIHD ou outro que o substitua. 

 

Parágrafo primeiro. As despesas decorrentes da execução das atividades de assistência à 

saúde, em regime hospitalar, consignados no Sistema de Informação Hospitalar–SIH/SUS, 

relativas à utilização de 94 diárias por dia e 2.914 diárias por mês (AIHs/mês) e 34.310 diárias 

por ano será cobrado pelo valor da tabela SUS e conforme regras vigentes no período. 

 

Parágrafo segundo. Além dos recursos financeiros destacados nesta cláusula e necessários à 

cobertura das despesas previstas neste contrato sob a responsabilidade orçamentária do 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, o MUNICÍPIO poderá 

repassar a Contratada recursos complementares, mediante termos aditivos que integrarão o 

presente contrato para todos os efeitos e consignarão as épocas, valores e formas dos repasses 

devidos em função de desenvolvimento tecnológico, do grau de complexidade da assistência 

prestada, da introdução e adequação de novas tecnologias e do desempenho assistencial e 

gerencial. 

 

Parágrafo terceiro. Os valores estipulados nesta cláusula e no seu parágrafo primeiro serão 

reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da 

Saúde e/ou da tabela SUS. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS  
 

As despesas ocorrerão à conta da dotação orçamentária 02.14.01.33.90.39 – Ficha 987. 

 

Parágrafo único. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações 

próprias que forem aprovadas para os mesmos fins no orçamento do Ministério da Saúde. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma: 

 

I - A Contratada apresentará, mensalmente ao MUNICÍPIO as faturas e os documentos 

referentes às internações efetivamente realizadas, obedecendo, para tanto, o procedimento e 

os prazos estabelecidos pela UAA – Unidade de Avaliação e Auditoria, da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 

II – As autorizações das internações (AIH´s – Autorização de Internação Hospitalar) deverão 

ser apresentadas para U.A.A. – Unidade de Avaliação e Auditoria até 48 horas depois da 

internação. 

 

III – A UAA revisará e processará as faturas e documentos recebidos da Contratada e os 

encaminhará ao setor responsável pelo pagamento, observando, para tanto as diretrizes e 

normas emanadas do Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Americana, nos termos 

das respectivas competências e atribuições legais; 

 

IV - Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de 

pagamento, será entregue, à Contratada, recibo assinado ou rubricado pelo servidor do 

MUNICÍPIO, com aposição do respectivo carimbo funcional; 

 

V – Os atendimentos que apresentarem qualquer irregularidade no momento do 

processamento de dados ou da conferência técnica e administrativa serão devolvidos para as 

devidas correções, devendo ser reapresentados no prazo estabelecido pelo Ministério da 

Saúde ou, estando em desacordo com as normas, poderão ser glosados. 

 

VI - As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de avaliação, 

auditoria e controle do SUS.  

 

VII – O pagamento ocorrerá na quinta feira após o 28º dia do aceite na Nota fiscal 

correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR 

 

O não cumprimento pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE da obrigação de repassar os recursos 

correspondentes aos valores constantes deste contrato não transfere a Contratante obrigação 

de honrar os pagamentos pelos serviços ora contratados, que são de responsabilidade do 

MINISTÉRIO DA SAÚDE para todos os efeitos legais. 

 

Parágrafo único. A Contratante responderá pelos encargos financeiros assumidos até o limite 

dos recursos que lhe são destinados, ficando o MINISTÉRIO DA SAÚDE exonerado do 

pagamento de eventual excesso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante 

procedimentos de supervisão e avaliação indireta ou local, os quais observarão o cumprimento 

das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento das 

internações e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços 

prestados. 

 

Parágrafo primeiro. Poderá, em casos específicos, ser realizada a auditoria especializada. 

 

Parágrafo segundo. Anualmente, a Contratante vistoriará as instalações da Contratada para 

verificar as condições técnicas básicas das instalações  e equipamentos. 

 

Parágrafo terceiro. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da 

capacidade operativa da Contratada poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a 

revisão das condições ora estipuladas. 

 

Parágrafo quarto. A fiscalização exercida pela Contratante sobre serviços ora contratados não 

exime a Contratada da sua plena responsabilidade perante o MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/MUNICÍPIO ou para com os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 

execução do contrato. 

 

Parágrafo quinto. A Contratada facilitará à Contratante o acompanhamento e a fiscalização 

permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos 

servidores do MUNICÍPIO designados para tal fim. 

 

Parágrafo sexto. Em qualquer hipótese é assegurado à Contratada amplo direito de defesa, nos 

termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e contratos administrativos e o direito à 

interposição de recursos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser denunciado por desinteresse consensual ou unilateral, a 

qualquer tempo, mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 90 (noventa) 

dias, bem como rescindido por descumprimento das obrigações assumidas ou por infração 

legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, tendo por termo inicial a 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos 

do artigo 57, II, da Lei Federal 8.666/93, mediante a celebração de termo aditivo. 

 

Parágrafo único. A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros 

subseqüentes ao presente, respeitado o prazo de vigência do contrato estipulado no caput, fica 
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condicionada à aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no orçamento do 

Ministério da Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

 

Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação 

referente a licitação e contratos administrativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Americana com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem 

ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Estadual de Saúde. 

 

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma para um único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo 

assinadas. 

 

Americana - SP, ___ de ______________ de __________. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 

Prefeito Municipal. 

 

... 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

___________________________   ______________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:       CPF: 

RG:       RG: 
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Chamamento Público nº 003/2021 

 

 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CEP: BAIRRO: CIDADE / UF: 

TELEFONE (DDD): CELULAR (DDD): 

SITE/EMAIL: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: REGISTRO NO CRM Nº 

 
 

REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA 

REPRESENTANTE LEGAL (ADMINISTRADOR): 

CPF: RG: 

TELEFONE(DDD): EMAIL: 

 
 

O proponente acima qualificado requer, através do presente documento, o seu 
CREDENCIAMENTO para a prestação de serviços, conforme edital e regulamento publicado 
pela Secretaria de Saúde do Município de Americana, declarando, sob as penas da lei, que: 

 
a) as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 
b) qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será 

informado; 
c) conhece os termos do Edital de Credenciamento, bem assim as informações e 

condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com as quais 
concorda; 

d) está de acordo com as normas e valor definido; 
e) não se encontra suspenso, nem declarado inidôneo para participar de licitações ou 

contratar com órgão ou entidades da Administração Pública; 
f) os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, 

com o registro no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade 
instalada, a infraestrutura adequada à prestação dos serviços conforme exigido;  

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
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g) realizará os serviços descritos no Anexo I do Edital, de acordo com a proposta 
apresentada. 

 
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de 
credenciamento, pede deferimento, 

 

Local ,  _____de __________________ de  _____. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

A ___________(razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob nº ________, 

interessada no credenciamento do chamamento Público nº 003/2021, para prestação de 

serviços de internação e reabilitação de pacientes com transtornos psiquiátricos e 

pacientes dependentes químicos (álcool e drogas) aos usuários da rede pública de 

saúde do Município de Americana, declara que o médico responsável técnico será o 

seguinte: 

 

Nome do Médico: ____________, especialidade ____________ e inscrição no 

CRM__________. 

 

Declaro ainda que, anexo a esta declaração, segue o documento comprobatório do 

vínculo do médico responsável técnico com a pessoa jurídica.  

 

Americana, ____de_________de__________. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

 
 
 
 
Obs. FICA DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO(A) PROFISSIONAL COM A 
PESSOA JURÍDICA QUANDO ELE(A) FOR SÓCIO(A)/PROPRIETÁRIO(A) CONSTANTE DO 
CONTRATO SOCIAL JÁ APRESENTADO COM A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AOS ATOS 
CONSTITUTIVOS DO TÓPICO 3.1. 
 


