
 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022/SMS/PMF 

O Município de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Saúde - SMS, com sede na Av. Henrique da Silva Fontes, 6.100, 

Trindade, Florianópolis - SC, por meio da Comissão Especial de 

Credenciamento para Contratação de Prestadores de Serviços de 

Saúde, nomeada pela Portaria N°. 228/SMS/GAB/2021 de 24 de 

agosto de 2021 e alterações, torna público o presente Edital de 

Chamada Pública destinado ao CREDENCIAMENTO de pessoas 

jurídicas interessadas em PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE 

DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR, conforme 

descrições contidas no Termo de Referência. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Chamada Pública tem como objeto o credenciamento de entidades públicas, 

filantrópicas e/ou privadas, interessadas em realizar serviços de saúde especializados na 

realização de PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO EM 

MEDICINA NUCLEAR, conforme procedimentos do Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP, em vigência e conforme descrito no 

Termo de Referência (ANEXO I). 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. A Constituição Federal de 1988; 

2.2. A Lei 8.080/1990, e; 

2.3. A Lei 8.666/1993 e alterações. 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. A presente Chamada Pública destina-se a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde, devendo a sua despesa onerar as seguintes dotações orçamentárias: 

 

Órgão: 35 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

Unidade: 35.03 – Contratualizações de Serviços em Saúde 

Funcional: 10.302.0101 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Projeto/Atividade: 4.178 – GESTÃO DE PARCERIAS E CONTRATUALIZAÇÕES   



 

 

DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 4012 

4. DA OBTENÇÃO DO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. O edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico 

https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=editais+abertos&menu=9&su

bmenuid=2420, assim como publicado no Diário Oficial do Município. 

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente Edital deverá ser encaminhado a qualquer tempo, devidamente formulado por 

escrito, e dirigido à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), pelo correio eletrônico 

credenciamento.sms@pmf.sc.gov.br – Assunto: Dúvidas e Questionamentos Edital de 

Chamada Pública n° ___/20__/SMS/PMF. 

4.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação 

de dispositivos legais cabíveis, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis 

antes do início do prazo do processo de abertura dos envelopes, devendo a Administração 

julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1º do art. 113 da lei 8.666/93. 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

5.1. Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que possuam sede em 

Florianópolis e que realizem os procedimentos constantes no Termo de Referência deste 

Edital (ANEXO I), desde que atendidos todos requisitos exigidos nesta chamada pública. 

5.2. Os procedimentos deverão ser realizados em locais legalmente destinados a esta finalidade, 

que cumpram as exigências sanitárias e todas as normas regulamentadoras em vigor e 

sejam equipados para prestar o serviço objeto deste Edital. 

5.3. Não será admitido o credenciamento de proponentes: 

5.3.1. Em falência ou concordata, que se encontre em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

5.3.2. Punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, inscritos 

ou não no Cadastro de Prestadores de Serviços Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Municipal, durante o prazo estabelecido para a penalidade. 

5.3.3. Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração direta ou 

indireta, de qualquer um dos entes da federação, Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal. 



 

 

5.3.4. Que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista entre os dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico da 

empresa e os autores do presente edital e termo de referência, bem como qualquer 

outro servidor envolvido no presente chamamento público. 

5.3.5. É vedada a participação de consórcio. 

 

6. DA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

6.1. O presente edital vigerá a partir da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município 

de Florianópolis/SC e PERMANECERÁ ABERTO até que haja ato administrativo dispondo em 

contrário. 

6.2. As empresas interessadas poderão inscrever-se para credenciamento no primeiro dia útil 

subsequente à publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município de 

Florianópolis, devendo entregar a documentação exigida neste edital na sala do Protocolo 

Central da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, situada na Av. Henrique da Silva 

Fontes, 6100 – Trindade, Florianópolis/SC, no horário das 08:00h às 16:00h. 

6.3. Encerrado o prazo de impugnação do presente edital, os envelopes serão abertos em 

sessões previamente estabelecidas e divulgados pela Comissão Especial de Credenciamento 

para Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde, em prazo não superior a 30 dias do 

recebimento da proposta, salvo justificativa devidamente documentada. 

6.4. Serão credenciadas pela Comissão todos os proponentes que atenderem as regras contidas 

neste edital de chamada pública. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

7.1. Os documentos de habilitação exigidos neste edital, conforme itens a seguir, deverão ser 

apresentados em dois envelopes hermeticamente fechados, com as seguintes indicações: 

a) Envelope 1: destinado aos documentos relativos à Capacidade Jurídica, à Regularidade 

Fiscal e Trabalhista e à Idoneidade Financeira, identificado conforme segue: 

 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SALA DO PROTOCOLO CENTRAL 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº ____/_____/SMS/PMF 

 
[ INSIRA O NOME DO EDITAL / PROCEDIMENTOS ] 

[ INSIRA A RAZÃO SOCIAL E TELEFONE E EMAIL DO PROPONENTE ] 



 

 

b) Envelope 2: destinado aos documentos relativos à Qualificação Técnica e à Oferta de 

Serviços, identificado conforme segue: 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OFERTA DE SERVIÇOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SALA DO PROTOCOLO CENTRAL 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº ____/_____/SMS/PMF 

 
[ INSIRA O NOME DO EDITAL / PROCEDIMENTOS ] 

[ INSIRA A RAZÃO SOCIAL E TELEFONE E EMAIL DO PROPONENTE ] 

7.2. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. 

7.2.1. Os documentos que não indicarem o prazo de validade, deverão ter sido expedidas no 

máximo em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de entrega dos envelopes. 

7.3. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada digital, por tabelião de notas ou por servidor membro da Comissão, ou ainda 

publicação em órgãos da imprensa oficial. 

7.3.1. A autenticação de documentos por servidores membros da Comissão ocorrerão 

mediante prévio agendamento de horário, por meio do e-mail 

credenciamento.sms@pmf.sc.gov.br. 

7.4. Os documentos que forem apresentados somente em original não serão devolvidos e 

passarão a fazer parte integrante do processo de credenciamento. 

7.5. O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve 

estar devidamente identificado no processo, acompanhado da respectiva 

representatividade e, quando for o caso, de procuração e documento de identidade. 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

8.1. Relativos à Capacidade Jurídica: 

8.1.1.  Identificação do proponente, Razão ou Denominação Social, CNPJ, inscrição municipal, 

inscrição CNES, endereço completo, telefones e e-mails de contato, verificação se 

possui contratos firmados com órgãos/entidades públicas, dados bancários e dados do 

representante legal (ANEXO II); 

8.1.2. Documentos que comprovem a natureza jurídica da empresa e seu objeto social, nos 

termos da lei pertinente: 

8.1.2.1. QUANDO FUNDAÇÃO: Estatuto em vigor, devidamente registrado, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 



 

 

8.1.2.2. QUANDO SOCIEDADE COMERCIAL: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado; 

8.1.2.3. QUANDO SOCIEDADE POR AÇÕES OU SOCIEDADE ANÔNIMA OU COMPANHIA: 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.2.4. QUANDO SOCIEDADE CIVIL OU ASSOCIAÇÕES PRIVADAS: Estatuto em vigor e/ou 

inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

8.1.2.5. QUANDO EMPRESA INDIVIDUAL: Registro comercial; e 

8.1.2.6. QUANDO EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO 

PAÍS: Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

8.1.3. Certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos em cartório (certidão de 

breve relato) ou Certidão Simplificada da Junta Comercial; 

8.1.4. Documento de identidade e CPF dos sócios-diretores ou representantes legais; 

8.1.5. Alvará de funcionamento, expedido pelo município para o ramo de atividade; 

8.1.6. Declaração afirmando estar ciente das condições do presente Edital de Chamada 

Pública e que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do 

chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Comissão (ANEXO III); 

8.1.7. Declaração atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal 

(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) (ANEXO 

IV); 

8.1.8. Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo (ANEXO V); 

8.1.9. Declaração negativa de vínculo com órgão ou entidade pública municipal (ANEXO VI); 

8.1.10. Declaração de compromisso e cumprimento à Lei Federal nº 12.846/13 (ANEXO VII). 

 

8.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

8.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 



 

 

8.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos tributos federais e à 

dívida ativa da União, a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei 

nº 8.212/1991; 

8.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

proponente, expedida pelo órgão competente; 

8.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, 

expedida pelo órgão competente; 

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

expedida pelo órgão competente; 

8.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, expedida 

pelo órgão competente. 

 

8.3. Relativos à Idoneidade Financeira 

8.3.1. Balanço patrimonial, acompanhado de notas explicativas e demonstrações contábeis 

do último exercício social, na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, 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 de apresentação dos documentos de habilitação; 

8.3.1.1. No caso de empresas constituídas recentemente, estas deverão apresentar o 

Balanço de Abertura devidamente registrado e as demonstrações contábeis 

referentes ao período compreendido do início das atividades até data próxima à 

abertura das propostas. 

8.3.2. Apresentação dos cálculos dos Índice de Liquidez Geral, Grau de Solvência e Índice de 

Endividamento, devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por 

contador devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. 

8.3.2.1. Será considerado habilitado o proponente cujos resultados dos seus Índices de 

Liquidez Geral e Grau de Solvência forem iguais ou superiores a 1,00 (um), e 

quando o resultado do Índice de Endividamento for inferior a 1,00 (um), ou; 

8.3.2.2. No caso de optar pela não demonstração, ou ainda, de não atingir o coeficiente 

exigido para os índices aqui solicitados, o proponente deverá comprovar que 

possui patrimônio líquido mínimo de valor não inferior a 10% (dez por cento) do 

valor estimando para a contratação, por intermédio do balanço patrimonial 

apresentado. 

8.3.3. Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 



 

 

 

8.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica 

8.4.1. Alvará sanitário, expedido pelo município para o ramo de atividade; 

8.4.2. Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica emitido pela entidade 

profissional competente; 

8.4.3. Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica que realizarão os 

exames/procedimentos ofertados, informando nome, CPF, carga horária, categoria 

profissional, número de inscrição no respectivo Conselho Profissional e, quando for o 

caso, especialidade e número do registro de qualificação de especialidade (ANEXO VIII); 

8.4.4.  Certidão de Regularidade de Inscrição e Certidão de Registro de Qualificação de 

Especialista - RQE, quando for o caso, emitidos pelo conselho profissional competente, 

dos profissionais que realizarão os exames/procedimentos ofertados, incluindo do 

Responsável Técnico e/ou de seu substituto. 

8.4.5. Documento de Identidade e CPF do responsável técnico e/ou seu substituto;  

8.4.6. Comprovante de cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde (SCNES) da empresa e todos os profissionais que realizarão os 

exames/procedimentos objeto deste edital, através de apresentação de extrato dos 

módulos básico e profissionais; 

8.4.7. Nos casos em que a Instituição terceirize seus serviços, conforme disposto no Termo de 

Referência (ANEXO I), deverá apresentar o contrato de terceirização e o alvará sanitário 

do terceirizado. 

8.4.8. A Comissão de Credenciamento poderá solicitar demais documentos que considerar 

pertinentes para o processo de credenciamento de prestadores. 

8.5. Documentos Relativos à Oferta de Serviços 

8.5.1. Quadro indicando sua capacidade instalada e a oferta de procedimentos mensal à SMS, 

nos termos das condições estabelecidas neste Edital (ANEXO IX); 

8.5.1.1. Somente será aceita como oferta máxima de cada prestador a necessidade 

referida pela Secretaria Municipal de Saúde, descrita no Termo de Referência 

deste Edital de Chamada Pública (ANEXO I); 

8.5.2.  Declaração de concordância com os preços e normas estabelecidas pelo SUS (ANEXO 

X). 

 

 



 

 

9. DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

9.1. Para garantir a participação de todos os interessados, as condições instituídas neste edital 

permitem que mais de um proponente seja credenciado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

9.2. Os documentos de habilitação serão avaliados pela Comissão de Credenciamento na sessão 

de abertura dos envelopes e, na hipótese de verificação de alguma divergência com as 

condições exigidas no edital, promoverá diligência destinada a saná-las e concederá o prazo 

de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data notificação, ao proponente para suprir, 

apresentar ou complementar documentos. 

9.3. Serão credenciados todos os proponentes que atenderem as exigências do presente edital, 

sendo o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Município. 

9.3.1.  O proponente, na hipótese prevista no item anterior, considera-se, 

independentemente de manifestação, ciente e notificado da decisão relativa à 

avaliação dos documentos de habilitação apresentados. 

9.4. Os proponentes que não forem habilitados no presente chamamento poderão apresentar 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação do 

resultado referido no item anterior. 

9.4.1. Os pedidos de interposição de recursos deverão ser encaminhados em formato digital 

para o e-mail credenciamento.sms@pmf.sc.gov.br . 

9.5. A Comissão de Credenciamento emitirá ata circunstanciada com todas as informações 

inerentes à avaliação dos documentos apresentados pelos proponentes para a habilitação. 

9.6. Ocorrida a inabilitação do proponente pela ausência de documentação indispensável ao 

credenciamento, este poderá, durante o período de vigência deste Edital, apresentar 

novamente a documentação de habilitação, escoimada dos vícios que culminaram na 

inabilitação anterior. 

10. DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA 

10.1. A demanda será distribuída entre todos os proponentes que tenham participado da mesma 

sessão de abertura de envelopes e que tenham sido credenciados. 



 

 

10.2. Será realizado cálculo, identificando-se primeiramente o percentual que a oferta realizada 

representa em relação à oferta total recebida de todos os proponentes, em seguida será 

aplicado o percentual encontrado sobre a demanda da SMS para definir os tetos físicos e 

financeiros de cada proponente. 

10.2.1. A quantidade de procedimentos ofertados pelo proponente deverá ter como limite a 

demanda da SMS, sendo o excedente desconsiderado para realização dos cálculos de 

distribuição dos tetos físicos e financeiros. 

10.2.2. Para a identificação do percentual indicado no item 10.2 será aplicada a fórmula a 

seguir: 

 
POf = Qof / Qt 

 
Onde:  

● POf: Percentual de oferta de um proponente em relação a oferta total recebida, para o 
procedimento intencionado; 

● Qof: Quantitativo ofertado pelo proponente, para o procedimento intencionado; 
● Qt: Quantitativo total ofertado por todos os proponentes, para o procedimento 

intencionado. 
 

10.2.3. Para definir os tetos físicos será aplicada a fórmula a seguir: 

 
Tf = Dem x POf 

Onde:  
● Tf: Teto físico de cada proponente, para o procedimento intencionado; 
● Dem: demanda da SMS, para o procedimento intencionado; 
● POf: Percentual de oferta de um proponente em relação a oferta total recebida, para o 

procedimento intencionado. 
 

10.2.4. Por não haver demanda previamente estabelecida para os procedimentos opcionais, 

estes serão contabilizados adicionando 1 ponto à sua oferta total para os 

procedimentos obrigatórios, no momento da apuração dos tetos físicos e financeiros 

e, nesta hipótese, a totalização poderá extrapolar o teto da demanda da SMS. 

10.2.5. Será observada a ordem de recebimento das propostas dos proponentes como 

critério de desempate para a distribuição da demanda, sempre que necessário.  

 



 

 

10.2.6. Os valores encontrados no item “10.2.3.” representarão os tetos físicos de cada 

proponente, para cada um dos procedimentos por eles ofertados. Para identificação 

dos tetos financeiros, será realizada a multiplicação dos tetos físicos pelo valor dos 

procedimentos. Tais cálculos podem ser verificados na fórmula abaixo apresentada: 

 

TFin= Tf x Valor do procedimento 
Onde:  
● TFin: Teto financeiro do procedimento ofertado de cada proponente;  
● Tf: Teto físico de cada proponente, para o procedimento intencionado; 
● Valor do procedimento: Valor de cada procedimento, conforme descrito neste Edital. 

 

10.2.7. O valor mensal estimado para cada proponente, em caso de futura contratação, será 

a soma de todos os tetos financeiros de procedimentos por este ofertado. 

10.3. Após a apuração dos tetos físicos e financeiros, a Comissão encaminhará e-mail à cada 

proponente. Este terá o prazo de 01 dia útil para dar ciência e ratificar ou questionar os 

cálculos apresentados. 

10.4. Na hipótese de desistência de algum proponente, será inicialmente verificada a existência 

de outros para os quais o quantitativo será redistribuído, aplicando-se a metodologia 

anteriormente descrita. 

10.4.1. O proponente deverá registrar sua desistência por escrito, podendo o registro ser 

formulado por meio de resposta ao e-mail de apuração dos tetos físicos e financeiros 

encaminhados pela Comissão. 

10.4.2. O proponente que desistir da oferta após a distribuição das demandas será 

considerado inabilitado e não permanecerá na fila de prestadores credenciados.  

10.5. Restando ainda saldo de demanda, este ficará disponível para distribuição aos novos 

interessados durante a vigência deste edital de chamada pública. 

10.6. Na hipótese de toda a demanda do edital ter sido distribuída e ocorrendo o 

credenciamento de novos proponentes, estes permanecerão na fila de prestadores 

credenciados aguardando a disponibilidade de abertura de nova demanda. 

10.7. A fila de prestadores credenciados será organizada por ordem da data de credenciamento. 

10.8. A necessidade de aumento da demanda para este edital será devidamente instruída. 



 

 

10.8.1. Caberá ao Gestor da Secretaria Municipal de Saúde a decisão de realizar aditivo 

contratual de acréscimo, nos limites da Lei, ou proceder novas contratações com 

aqueles que estiverem aguardando na fila de prestadores credenciados, devendo, tal 

decisão, ser registrada e devidamente justificada. 

 

11. DA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

11.1. O credenciamento do prestador será específico para este edital e terá a mesma vigência do 

instrumento convocatório. 

11.2. Os prestadores credenciados deverão manter-se, durante toda vigência do 

credenciamento, em compatibilidade com as obrigações e condições de habilitação exigidas 

no Edital. 

11.3. Sempre que necessário a Comissão de Credenciamento solicitará aqueles que estiverem na 

fila de prestadores credenciados, aguardando a distribuição de demandas, a atualização de 

documentos entregues, caso venham a ser contratados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1. O credenciamento não gera obrigação de contratação do prestador. 

12.2. O início da execução da prestação dos serviços se dará apenas após a assinatura do 

contrato. 

12.2.1. A recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Saúde, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Proceder com o pagamento dos serviços executados e apurados conforme produção da 

contratada, de acordo com este Edital. 

13.2. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, além das demais obrigações 

constantes no Termo de Referência – ANEXO I e na Minuta do Contrato de Prestação de 

Serviços – ANEXO XI. 



 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

14.1. Os serviços contratados serão prestados conforme condições descritas no Termo de 

Referência – ANEXO I e da Minuta do Contrato de Prestação de Serviços - ANEXO X, partes 

integrantes deste Edital. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. Serão pagos os procedimentos realizados pelo contratado, apurados mediante o 

processamento da produção que deverá ser encaminhado até o 5º dia útil do mês 

subsequente a execução, conforme especificado no contrato. 

15.2. O pagamento será efetuado no dia 22 ou 25 do mês subsequente ao da entrega da nota 

fiscal, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1/SMFPO/GAB/2017. 

15.2.1. No caso da data descrita recair em feriado, final de semana ou que não seja possível 

o expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia útil. 

15.3. A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal a 

Certidão Negativa de Débitos Municipal, Estadual e Federal, Trabalhista e Certidão de 

Regularidade do FGTS. 

16. DO REAJUSTE 

16.1. Na ocorrência de atualização monetária nos valores dos procedimentos contidos na Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde - SUS - SIGTAP, a SMS ajustará os valores por meio de termo 

aditivo ao contrato, sendo deduzidos os valores de complementação financeira com 

recursos próprios, a fim de não serem alterados os valores finais dos procedimentos. 

16.2. Caso os valores da Tabela do SUS - SIGTAP tenham um reajuste maior do que os valores 

totais praticados por procedimento, deverá ser providenciada a abertura de novo edital de 

chamamento público, a fim de garantir a participação de novos interessados. 

16.3. Para garantir a continuidade da prestação do serviço público, os contratos decorrentes do 

presente edital de chamamento público poderão ser executados até que seja lançado novo 

chamamento e que sejam firmados novos contratos. 

 



 

 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. Na hipótese de identificação de irregularidades na oferta dos procedimentos, a 

CONTRATADA será notificada pelo Fiscal ou Comissão de Fiscalização de Contratos de 

Serviços em Saúde. Caso a situação não seja restabelecida ou ocorra reincidência, A 

CONTRATADA será novamente notificada.  

17.2. Na ocorrência de duas notificações, o Fiscal ou Comissão de Fiscalização de Contratos de 

Serviços em Saúde procederá ao encaminhamento de abertura de processo de punição de 

empresas. 

17.3. A inobservância, pela contratada, de cláusula ou obrigação constante deste contrato ou de 

dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente autorizará a contratante a 

aplicar-lhe as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, ou seja: 

I.  Advertência; 

II. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a administração por até 2 (dois) anos; 

III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida desde que ressarcida a administração dos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior; 

IV. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 

a. Pela inexecução total do objeto do contrato, multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

b. Pelo retardamento no início da prestação dos serviços contratados, multa 

diária de 1% (um por cento) sobre o valor estimado dos serviços em atraso 

até o 10º dia, data a partir da qual se caracterizará o inadimplemento 

absoluto; 

c. Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

correspondente à parcela dos serviços inexecutados ou executados em 



 

 

desacordo com o presente contrato ou com as normas legais e infralegais 

aplicáveis à espécie; 

d. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 

diretamente à execução do objeto do contrato, multa de 0,5% (meio ponto 

percentual) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

e. Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados. 

17.4. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que 

as motivar, consideradas as circunstâncias objetivas de cada ocorrência. 

17.5. As sanções previstas nos itens I, II e III desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 

com multa. 

17.6. A contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação, para 

interpor recurso contra a aplicação de qualquer penalidade, a ser dirigido diretamente ao 

Secretário de Saúde. 

17.7. O valor de eventuais multas será descontado dos pagamentos devidos à contratada. 

17.8. A imposição de qualquer das sanções não ilidirá o direito da contratante exigir 

indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade tiver acarretado para 

os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das 

responsabilidades criminal ou ética do autor do fato. 

17.9. A violação ao disposto neste item, além de sujeitar a contratada às sanções previstas 

nesta cláusula, autorizará a contratante a reter, do montante devido à contratada, o valor 

indevidamente cobrado, para fins de ressarcimento dos usuários do SUS. 

17.10. A contratada deverá garantir o acesso às suas dependências do Conselho de Saúde, no 

exercício do seu poder de fiscalização. 

17.11. A cobrança de valores dos exames listados neste Edital dos pacientes ou de seus 

responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à Declaração de 

Inidoneidade e responsabilização Civil e Criminal; 

 



 

 

18. RESCISÃO 

18.1. A rescisão contratual poderá ser: 

18.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que haja a 

notificação da CONTRATADA com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência; 

18.1.2. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93; 

18.1.3. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência da CONTRATANTE. 

18.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com 

aplicação das penalidades previstas no instrumento; 

18.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal 

8.666/93; 

18.3.1. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art 78 acarretará as consequências 

previstas no art 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93. 

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

19.1. O contrato terá vigência de 12 meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por meio de Termos Aditivos, conforme art. 57 da Lei 8666/93. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. Para os casos omissos no presente edital, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações posteriores e demais legislações em vigor. 

20.2. Não haverá um número mínimo ou máximo de credenciados. 

20.3. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação 

relativa ao presente credenciamento. 

20.4. O presente edital poderá vir a ser revogado por razões de interesse público decorrentes de 

fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte, por 



 

 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

20.5. Todas as alterações ou prorrogações do edital, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico 

do Município e no sitio eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde. 

20.6. Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da documentação, implicará na 

aceitação das condições estabelecidas neste Edital. 

21.  LISTAGEM DE ANEXOS AO EDITAL 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Identificação do Proponente 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Aceitação do Edital 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Negativa de Vínculo com Poder Público 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Cumprimento à Lei federal Nº 12.846-13 

ANEXO VIII – Relação de Profissionais da Equipe Técnica 

ANEXO IX – Quadro de Capacidade Instalada e Oferta a SMS 

ANEXO X – Declaração de Concordância com os Preços e Normas Estabelecidas pelo SUS. 

ANEXO XI – Minuta Contratual 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS com relação à contratação de serviços de saúde para a realização 

de PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO EM MEDICINA 

NUCLEAR, conforme discriminados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP, em vigência, disponível para 

consulta em http://sigtap.datasus.gov.br.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A rede própria da Secretaria Municipal de Saúde - SMS não oferta os procedimentos de alta 

complexidade contidos neste chamamento, pois não conta com médico especialista em medicina 

nuclear no seu quadro clínico e também não possui os equipamentos e estrutura necessária para 

realização destes. 

Atualmente, a SMS possui contrato de prestação de serviços com a oferta de tais 

procedimentos, contudo seu prazo de vigência será encerrado no mês de novembro de 2022 e não 

poderá mais ser prorrogado devido ter atingido o limite máximo permitido em lei. 

Ainda, verifica-se que além da demanda regular por estes procedimentos no munícipio, tem-

se pactuado junto a CIB – Comissão Intergestores Bipartite a oferta desses procedimentos também 

para outros 19 municípios da região da Grande Florianópolis. 

Dessa forma, a contratação de prestadores se justifica pela necessidade de estabelecer a 

oferta destes procedimentos de forma equânime aos usuários do município de Florianópolis e 

municípios pactuados.  

 

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO: ESPECIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E DEMANDA 

3.1. Os procedimentos são apresentados na tabela abaixo juntamente com o quantitativo 

estimado da demanda mensal da SMS. 

 

 



 

 

QUADRO 1 – PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Código SIGTAP Forma de Organização: 01- APARELHO CARDIOVASCULAR DEMANDA SMS 
(mensal) 

02.08.01.001-7 CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

02.08.01.002-5 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO 
EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES) 

02.08.01.003-3 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO 
EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES) 

Código SIGTAP Forma de Organização: 02- APARELHO DIGESTIVO 

02.08.02.003-9 CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULO 

02.08.02.007-1 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO GASTRICO 

02.08.02.008-0 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL 

02.08.02.009-8 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ATIVA 

02.08.02.010-1 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NAO 
ATIVA 

02.08.02.011-0 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO 

Código SIGTAP Forma de Organização: 03- APARELHO ENDOCRINO 

02.08.03.001-8 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES 

02.08.03.002-6 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ OU S/ CAPTACAO 

02.08.03.004-2 CINTILOGRAFIA P/ PEQUISA DO CORPO INTEIRO 

Código SIGTAP Forma de Organização: 04- APARELHO GENITURINÁRIO 

02.08.04.005-6 CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU 
QUANTITATIVA) 

02.08.04.006-4 CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA 

02.08.04.007-2 CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA 

02.08.04.010-2 ESTUDO RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO 

Código SIGTAP Forma de Organização: 05- APARELHO ESQUELÉTICO 

02.08.05.001-9 CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/OU 
OSSO 

02.08.05.003-5 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO 
(CORPO INTEIRO) 

02.08.05.004-3 CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67 

Código SIGTAP Forma de Organização: 07- APARELHO RESPIRATÓRIO 

02.08.07.001-0 CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67 

02.08.07.002-8 CINTILOGRAFIADE PULMAO P/ PESQUISA E ASPIRACAO 

02.08.07.003-6 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2 
PROJECOES) 

02.08.07.004-4 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4 
PROJECOES) 



 

 

Código SIGTAP Forma de Organização: 08- APARELHO HEMATOLÓGICO 

02.08.08.004-0 LINFOCINTILOGRAFIA 

Código SIGTAP Forma de Organização: 09-OUTROS MÉTODOS DE 
DIAGNÓSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO 

02.08.09.001-0 CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA 
DE NEOPLASIAS 

02.08.09.002-9 CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL 
(DACRIOCINTILOGRAFIA) 

02.08.09.003-7 CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL) 

Código SIGTAP Forma de Organização: 12-TRATAMENTOS POR MEDICINA 
NUCLEAR IN VIVO 

03.03.12.006-1 TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO  
(PLUMMER - ATE 30 MCI) 

03.03.12.007-0 TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO GRAVES 

 

3.2. Os procedimentos do Quadros 1 são todos obrigatórios devendo a CONTRADA possuir 

profissionais e capacidade técnica para realização de todos, não podendo haver recusa 

quando do encaminhamento do paciente. 

 

QUADRO 2 – PROCEDIMENTOS OPCIONAIS 

Código SIGTAP Forma de Organização: 01- APARELHO CARDIOVASCULAR 

02.08.01.004-1 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE (MINIMO 3 
PROJECOES) 

02.08.01.005-0 CINTILOGRAFIA P/ AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE EXTREMIDADES 

02.08.01.006-8 CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIACO 

02.08.01.007-6 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO DE 
ESFORCO 

02.08.01.008-4 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO DE 
REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA) 

Código SIGTAP Forma de Organização: 02- APARELHO DIGESTIVO 

02.08.02.001-2 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS) 

02.08.02.002-0 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES 

02.08.02.005-5 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO ESOFAGICO (LIQUIDO) 

02.08.02.006-3 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO ESOFAGICO (SEMI-SOLIDO) 

02.08.02.012-8 IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL) 

Código SIGTAP Forma de Organização: 03- APARELHO ENDOCRINO 



 

 

02.08.03.003-4 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / ESTIMULO 

Código SIGTAP Forma de Organização: 04- APARELHO GENITURINÁRIO 

02.08.04.002-1 CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67 

02.08.04.003-0 CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL 

Código SIGTAP Forma de Organização: 06- APARELHO NERVOSO 

02.08.06.001-4 CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO) 

02.08.06.002-2 CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIACAO DO TRÂNSITO 
LIQUORICO) 

02.08.06.003-0 ESTUDO DE FLUXO SANGUINEO CEREBRAL 

Código SIGTAP Forma de Organização: 08- APARELHO HEMATOLÓGICO 

02.08.08.001-5 CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL (MEDULA OSSEA) 

02.08.08.002-3 DEMONSTRACAO DE SEQUESTRO DE HEMACIAS PELO BACO (C/ RADIOISOTOPOS) 

02.08.08.003-1 DETERMINACAO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS (C/ RADIOSOTOPOS) 

Código SIGTAP Forma de Organização: 09 - MEDICINA NUCLEAR - TERAPÊUTICA ONCOLÓGICA 

03.04.09.005-0 IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREOIDE (30MCI) 

03.04.09.006-9 IODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE (50 MCI) 

 

3.3. Os procedimentos do Quadro 2 são opcionais, sendo a CONTRATADA obrigada a executá-los 

apenas se houver ofertado disponibilidade quando do momento do seu credenciamento. 

3.3.1. Não há demanda mensal regular estimada para os procedimentos do Quadros 2, 

sendo a necessidade desses serviços muito esporádica. 

3.4. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, habilitações e estruturas necessárias para 

realização dos procedimentos informados neste edital e ainda aquelas dispostas no Sistema 

de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP. 

3.5. Os profissionais que executarão os procedimentos deverão possuir CBO adequado para a 

realização do procedimento, conforme pode ser consultado na tabela SIGTAP. 

 

4. DO VALOR DO PROCEDIMENTO 

4.1. A remuneração dos procedimentos terá como base o valor da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde 

– SUS. 

 



 

 

QUADRO 1 – PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Código SIGTAP Forma de Organização: 01- APARELHO CARDIOVASCULAR  VALOR (R$)  

02.08.01.001-7 CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67            457,55  

02.08.01.002-5 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM 
SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES)            408,52  

02.08.01.003-3 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM 
SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES)            383,07  

Código SIGTAP Forma de Organização: 02- APARELHO DIGESTIVO  VALOR (R$)  

02.08.02.003-9 CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULO              87,89  

02.08.02.007-1 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO GASTRICO            144,22  

02.08.02.008-0 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL            114,86  

02.08.02.009-8 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ATIVA            157,23  

02.08.02.010-1 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NAO 
ATIVA            310,82  

02.08.02.011-0 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO            135,38  

Código SIGTAP Forma de Organização: 03- APARELHO ENDOCRINO  VALOR (R$)  

02.08.03.001-8 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES            324,54  

02.08.03.002-6 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ OU S/ CAPTACAO              77,28  

02.08.03.004-2 CINTILOGRAFIA P/ PEQUISA DO CORPO INTEIRO            338,70  

Código SIGTAP Forma de Organização: 04- APARELHO GENITURINÁRIO  VALOR (R$)  

02.08.04.005-6 CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU 
QUANTITATIVA)            133,03  

02.08.04.006-4 CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA            122,97  

02.08.04.007-2 CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA            144,50  

02.08.04.010-2 ESTUDO RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO            165,24  

Código SIGTAP Forma de Organização: 05- APARELHO ESQUELÉTICO  VALOR (R$)  

02.08.05.001-9 CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/OU 
OSSO            180,32  

02.08.05.003-5 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO (CORPO 
INTEIRO)            190,99  

02.08.05.004-3 CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67            457,55  

Código SIGTAP Forma de Organização: 07- APARELHO RESPIRATÓRIO  VALOR (R$)  

02.08.07.001-0 CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67            457,55  

02.08.07.002-8 CINTILOGRAFIADE PULMAO P/ PESQUISA E ASPIRACAO            127,51  

02.08.07.003-6 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2 
PROJECOES)            128,12  

02.08.07.004-4 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4 
PROJECOES)            130,50  



 

 

Código SIGTAP Forma de Organização: 08- APARELHO HEMATOLÓGICO  VALOR (R$)  

02.08.08.004-0 LINFOCINTILOGRAFIA            141,33  

Código SIGTAP Forma de Organização: 09-OUTROS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO  VALOR (R$)  

02.08.09.001-0 CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA DE 
NEOPLASIAS            906,80  

02.08.09.002-9 CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL (DACRIOCINTILOGRAFIA)              66,23  

02.08.09.003-7 CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL)            289,43  

Código SIGTAP Forma de Organização: 12-TRATAMENTOS POR MEDICINA 
NUCLEAR IN VIVO  VALOR (R$)  

03.03.12.006-1 TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO (PLUMMER - ATE 30 MCI)            443,70  

03.03.12.007-0 TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO GRAVES            359,70  

Fonte: SIGTAP – Competência 08/2022 

 

QUADRO 2 – PROCEDIMENTOS OPCIONAIS 

Código SIGTAP Forma de Organização: 01- APARELHO CARDIOVASCULAR  VALOR (R$)  

02.08.01.004-1 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE 
(MINIMO 3 PROJECOES)            166,47  

02.08.01.005-0 CINTILOGRAFIA P/ AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE 
EXTREMIDADES            114,02  

02.08.01.006-8 CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIACO            142,57  

02.08.01.007-6 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM 
SITUACAO DE ESFORCO            214,85  

02.08.01.008-4 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM 
SITUACAO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA)            176,72  

Código SIGTAP Forma de Organização: 02- APARELHO DIGESTIVO  VALOR (R$)  

02.08.02.001-2 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS)            133,26  

02.08.02.002-0 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES            187,93  

02.08.02.005-5 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO ESOFAGICO (LIQUIDO)            135,38  

02.08.02.006-3 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO ESOFAGICO (SEMI-
SOLIDO)            135,38  

02.08.02.012-8 IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL)        1.103,26  

Código SIGTAP Forma de Organização: 03- APARELHO ENDOCRINO  VALOR (R$)  

02.08.03.003-4 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / ESTIMULO            107,30  

Código SIGTAP Forma de Organização: 04- APARELHO GENITURINÁRIO  VALOR (R$)  

02.08.04.002-1 CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67            457,55  



 

 

02.08.04.003-0 CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL            108,94  

Código SIGTAP Forma de Organização: 06- APARELHO NERVOSO  VALOR (R$)  

02.08.06.001-4 CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO)            438,01  

02.08.06.002-2 CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIACAO 
DO TRÂNSITO LIQUORICO)            205,34  

02.08.06.003-0 ESTUDO DE FLUXO SANGUINEO CEREBRAL            119,16  

Código SIGTAP Forma de Organização: 08- APARELHO HEMATOLÓGICO  VALOR (R$)  

02.08.08.001-5 CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL (MEDULA 
OSSEA)            112,61  

02.08.08.002-3 DEMONSTRACAO DE SEQUESTRO DE HEMACIAS PELO BACO (C/ 
RADIOISOTOPOS)              97,37  

02.08.08.003-1 DETERMINACAO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS (C/ RADIOSOTOPOS)              54,36  

Código SIGTAP Forma de Organização: 09 - MEDICINA NUCLEAR - TERAPÊUTICA 
ONCOLÓGICA  VALOR (R$)  

03.04.09.005-0 IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREOIDE (30MCI)            443,70  

03.04.09.006-9 IODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE (50 MCI)            614,70  

Fonte: SIGTAP – Competência 08/2022 

 

4.2. O pagamento dos procedimentos realizados será baseado na confirmação dos 

atendimentos, apurados conforme critérios de regulação, controle e avaliação. 

4.3. Todos os custos indiretos com materiais de consumo, insumos, materiais, estruturas e 

equipamentos necessários à execução dos procedimentos deverão ser suportados pelo 

proponente. 

4.4. Os valores dos procedimentos, quando reajustados, observarão o determinado no edital de 

chamamento público. 

 

5. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. NORMAS E OBRIGAÇÕES GERAIS 

5.1.1.  A CONTRATADA deverá atender a todas as especificações contidas no Edital de 

Chamamento Público, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de 

Serviços. 

5.1.2.  A CONTRATADA deverá ter sede em Florianópolis para a execução dos 

procedimentos ofertados. 

5.1.3.  A CONTRATADA será convocada para realização de reunião com as áreas técnicas 



 

 

envolvidas da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, para repasse de 

informações técnicas e operacionais e assinatura do Plano Operativo Assistencial, 

nos casos em que houver. 

5.1.3.1. Não poderá a CONTRATADA deixar de comparecer na reunião de que 

trata o item anterior, bem como das demais reuniões convocadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

5.1.4.  A CONTRATADA deverá estar disponível para a prestação do serviço à Secretaria 

Municipal de Saúde a partir do momento da assinatura do contrato. 

5.1.5.  A CONTRATADA deverá manter-se, durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações e condições de habilitação exigidas no edital de 

chamada pública. 

5.1.6.  A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela Secretaria Municipal 

de Saúde, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais 

legalmente exigidas. 

5.1.7.  A CONTRATADA deverá manter sempre atualizado o Sistema de Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde – SCNES os dados referentes aos profissionais, alvará 

de funcionamento, serviços oferecidos, atendimento prestado, dados bancários, 

equipamentos, telefone, endereço e horário de funcionamento. 

5.1.8.  A CONTRATADA deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde toda e qualquer 

alteração de dados cadastrais para atualização. 

5.1.9.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou 

prejuízos a que vier causar à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis ou 

terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

 

5.2. DA ESTRUTURA E DOS RECURSOS HUMANOS 

5.2.1.  Os serviços deverão ser realizados utilizando-se de estrutura, recursos materiais e 

humanos próprios da CONTRATADA, ou seja, providos por esta, conforme o nível de 

complexidade e os critérios para composição de quadro mínimo de profissionais 

necessários para o atendimento da demanda, durante toda a vigência do contrato, 

não sendo permitida a inexecução do objeto do contrato por falta de quaisquer 

destes itens. 



 

 

5.2.2.  As despesas decorrentes de materiais de consumo, insumos, estruturas e 

equipamentos necessários ao perfeito e bom desempenho dos serviços, deverão 

ser disponibilizados pela CONTRATADA sem ônus à Secretaria Municipal de Saúde 

de Florianópolis. 

5.2.3.  A CONTRATADA responderá exclusiva e integralmente pela contratação de pessoal 

para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, 

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

cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

5.2.4.  Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá estar em conformidade 

com os seguintes critérios para habilitação: 

I. O serviço deve ter um responsável técnico habilitado, registrado no Conselho 

Profissional; 

II. O responsável técnico e profissionais que executarão os procedimentos objeto do 

contrato devem possuir, quando aplicável, Título de Especialista pela Sociedade 

Científica da área afim ao subgrupo de procedimentos/exames ofertados, conforme 

a Resolução CFM 2.114/2014, bem como Registro de Qualificação de Especialista - 

RQE emitido pelo Conselho Regional de Medicina; 

5.2.5.  A execução dos procedimentos deverá ser realizada por meio de profissionais 

especializados, responsabilizando-se por quaisquer danos causados por estes aos 

pacientes, decorrentes de omissão, negligência, imprudência ou imperícia. 

5.2.6.  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, possuir os seguintes requisitos para a 

realização dos procedimentos correspondentes ao objeto do contrato: o Código 

Brasileiro de Ocupações (CBO), a Habilitação e o Serviço de Classificação, de acordo 

com o descrito na Tabela SIGTAP. 

5.2.6.1. Em caso de a CONTRATADA não possuir os requisitos descritos no item 

anterior, no momento da Habilitação (entrega dos documentos), essa 

poderá registrar-se no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde, por meio da Gerência de Informação em Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis. Para informações, encaminhar e-

mail para atualizacnes.sms@pmf.sc.gov.br ou por meio do telefone 

3239-1584. 



 

 

5.2.6.2. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis não se responsabilizará 

por intercorrências/glosas relacionadas ao processamento dos 

procedimentos nos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde bem 

como, não realizará o pagamento de procedimentos à CONTRATADA 

quando este não possuir os requisitos/cadastros acima mencionados. 

5.2.7.  É de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção preventiva ou corretiva dos 

equipamentos utilizados na prestação do serviço, devendo ser comunicada com 

antecedência à Secretaria Municipal de Saúde, de forma escrita, sem interrupção 

do serviço prestado. 

5.2.8.  Qualquer interrupção ou intercorrência na prestação do serviço, como ausência de 

profissional, defeitos de equipamentos ou manutenção de estrutura física, deverão 

ser informados imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

5.3. PROCESSO DE TRABALHO  

5.3.1.  Os procedimentos serão agendados conforme necessidade da Secretaria Municipal 

de Saúde de Florianópolis. 

5.3.2.  A CONTRATADA deverá executar, conforme a melhor técnica os exames, 

obedecendo rigorosamente às normas técnicas vigentes.  

5.3.3.  O atendimento ao usuário do SUS será humanizado, de acordo com a Política 

Nacional de Humanização – PNH (Ministério da Saúde, 2004) e a Carta de Direitos 

do Usuário do SUS (Ministério da Saúde, 2011), conforme o item III do terceiro 

princípio que assegura ao cidadão atendimento acolhedor e livre de discriminação, 

visando à igualdade de tratamento e a uma relação mais pessoal e saudável:  

“III. Nas consultas, procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, 

terapêuticos e internações, o respeito a:  

a) integridade física; 

b) privacidade e conforto; 

c) individualidade;  

d) seus valores éticos, culturais e religiosos; 

e) confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal; 

f) segurança do procedimento; 



 

 

g) bem-estar psíquico e emocional”; 

5.3.4.  Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes 

do SUS e os demais pacientes atendidos pela CONTRATADA. 

5.3.5.  O atendimento prestado deverá ser pautado por protocolos clínicos assistenciais 

baseados em evidências científicas em saúde e pelas normas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde e demais gestores do SUS. 

5.3.6. Deverão ser realizadas orientações prévias aos usuários com relação aos 

procedimentos que serão executados e acerca do preparo para a sua realização. 

Essas deverão ser registradas em Prontuário Eletrônico utilizado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis ou outro meio pactuado junto a esta. 

5.3.7. A CONTRATADA deverá incluir CID (Código Internacional de Doenças) no registro 

dos exames realizados. 

5.3.8. Em caso de intercorrência durante a realização dos procedimentos, caberá a 

CONTRATADA a realização do primeiro atendimento ao usuário. 

5.3.9. A remoção do usuário, diante de intercorrência durante a realização dos 

procedimentos, será de responsabilidade da CONTRATADA. 

5.3.10. A CONTRATADA deverá entregar os laudos dos exames realizados no prazo máximo 

de 7 dias úteis e de forma imediata à sua realização em casos de urgência. 

5.3.11. Nas situações em que, requisitado pelo médico que solicitou o exame e com 

anuência das partes envolvidas, haja necessidade de revisão ou retificação de 

laudo, essas devem ser feitas preferencialmente pelo médico que elaborou o 

relatório original do exame. Em qualquer necessidade de alteração ou correção por 

erro de digitação, o laudo original do exame não deve ser eliminado, e o segundo 

laudo (denominado revisão de laudo ou correção de laudo) deve ser adicionado ao 

mesmo documento original. Esse procedimento não deve originar ônus adicional ao 

contratante. 

5.3.12. Na situação em que seja requisitada uma segunda opinião, essa deve ser requerida 

pelo médico que solicitou o primeiro exame, com anuência do paciente e, se 

possível, com a concordância do médico que elaborou o primeiro laudo. Nesse 

caso, sobre a emissão de uma segunda opinião é gerado um ônus correspondente 

ao exame solicitado. 



 

 

5.3.13. A CONTRATADA deverá arquivar os laudos por, no mínimo, cinco anos nos casos de 

exames normais e 20 anos nos casos de exames alterados, devendo estar 

facilmente recuperáveis e de forma a garantir sua rastreabilidade. 

5.3.14. Em caso de não cumprimento da oferta pactuada, a CONTRATADA deverá 

comunicar o motivo e informar prazo para a regularização da situação à Gerência 

de Controle e Avaliação, no prazo máximo de 48 horas.  O fiscal ou a Comissão de 

Fiscalização de Contratos de Serviços em Saúde avaliará e deliberará acerca do 

atendimento do prazo solicitado pela CONTRATADA para regularizar a situação. 

5.3.15. Caso a CONTRATADA não cumpra a oferta pactuada por 1 (um) mês consecutivo ou 

2 (dois) meses intercalados, sem justificativa, o contrato poderá ser rescindido 

unilateralmente, de acordo com as normas vigentes. 

5.3.16. Havendo necessidade da realização de mutirões dos procedimentos objeto do 

contrato, será solicitada a participação da CONTRATADA para que disponibilize sua 

equipe e estrutura física de acordo com sua capacidade instalada. A organização 

dos mutirões ficará a cargo da SMS Florianópolis, bem como a definição do teto 

financeiro e quantidade de procedimentos a serem realizados em cada mutirão. 

5.3.17. A CONTRATADA poderá terceirizar até 25% do rol de procedimentos objeto do seu 

contrato, devendo a subcontratada ter as mesmas qualificações e habilitações 

exigidas para execução dos procedimentos, devendo os documentos 

comprobatórios serem encaminhados à CONTRATANTE. 

5.3.18. A CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades legais e todos e quaisquer 

danos e/ou prejuízos a que vier causar aos pacientes com relação aos laudos dos 

exames expedidos. 

 

5.4. FLUXO DE INFORMAÇÃO 

5.4.1.  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, utilizar para registro dos procedimentos 

realizados o Prontuário Eletrônico utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis ou outro meio pactuado junto à essa. 

5.4.2.  Quando o sistema de prontuários eletrônico contratado pela Secretaria Municipal 

de Saúde permitir, a CONTRATADA deverá garantir a comunicação com Web 

Service de seu sistema com esse, por meio do qual o resultado do exame no 

formato de campo estruturado (com critérios definidos pela contratante) deverá 



 

 

ser comunicado. Acrescido a isso, quando solicitado pelo usuário, o prestador 

contratado deverá disponibilizar o resultado (laudo) físico e por meio de site com 

protocolo e senha. A CONTRATADA poderá inserir manualmente os laudos dos 

exames por formato PDF no sistema de Prontuário Eletrônico, caso não disponha 

da interoperabilidade como referido sistema. 

5.4.3.  A CONTRATADA deverá alimentar sistemática e rotineiramente, todos os sistemas 

de informações do Ministério da Saúde, incluindo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES e o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA 

e outros sistemas de informações que venham a ser implementados no âmbito do 

SUS, em substituição ou em complemento a esses. 

 

6. DA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATANTE 

6.1. NORMAS GERAIS DE REGULAÇÃO 

6.1.1.  A prestação dos serviços deverá ser regulada conforme as condições estabelecidas no 

Edital, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços, conforme 

segue: 

6.1.1.1. Integrar-se ao Sistema Municipal de Regulação de Florianópolis, destinando 

equipamento necessário para operacionalização e indicar pelo menos 01 (um) 

profissional a ser treinado e apto a utilizar os Sistemas. 

6.1.1.2. Realizar os atendimentos/procedimentos somente quando solicitados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, agendados pelo Sistema 

Municipal de Regulação de Florianópolis, conforme fluxo de Acesso do Usuário 

do SUS estabelecido na Política Municipal de Regulação Centrada na Pessoa –

Florianópolis (Portaria Nº 165/SMS/GAB/2019), ou outra que vier a substituí-la. 

6.1.1.3. Não executar procedimentos sem a prévia autorização da Gerência de 

Regulação, pois esses não serão remunerados. 

6.1.1.4. Atender os usuários agendados pelo Complexo Regulador Municipal de 

Florianópolis, provenientes da Rede Municipal de Saúde de Florianópolis e/ou 

dos municípios da Região da Grande Florianópolis e/ou outros municípios com 

PPI (Programação Pactuada Integrada), em dias e horários previamente 

acordados com a Gerência de Regulação, com garantia de atendimento integral 

em todos os procedimentos contratualizados e de acordo com os tetos físico e 



 

 

financeiro, para cada grupo de procedimentos. 

6.1.1.5. Seguir os seguintes critérios referentes à: (i) disponibilização das agendas; (ii) 

modelo de agenda; (iii) vagas disponibilizadas; (iv) validade das autorizações; (v) 

execução dos procedimentos autorizados; (vi) agendamento (vii) confirmação do 

atendimento; (viii) reagendamento de pedidos: 

i. Disponibilização das agendas: As agendas por procedimento contratado e o nome de 

pelo menos um profissional executante de serviço indicado pela CONTRATADA 

deverão ser enviadas à Gerência de Regulação da Secretaria de Saúde de 

Florianópolis apenas uma vez, respeitando a oferta contratada, na assinatura do 

contrato. Situações de afastamento (férias, licença saúde, entre outras) e alterações 

de agenda devem ser comunicadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Caso a CONTRATADA não envie a agenda nesse período será notificada; 

ii. Modelo de agenda: a CONTRATADA deverá seguir a Instrução Normativa nº 

07/SMS/GAB/2019 de 18 de dezembro de 2019, publicada nesta mesma data no 

Diário Oficial Eletrônico do Município, Edição de Nº 2590, que estabelece regras para 

a padronização da agenda autorizativa nos serviços de média e alta complexidade de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, ou outra normativa/orientação 

que vier a substituí-la; 

iii. Vagas disponibilizadas:  A Gerência de Regulação realizará abertura de agendas e 

visando o aproveitamento da oferta total contratualizada, podendo realizar 

overbooking;  

iv. Validade das autorizações: A autorização de consultas e exames realizada pelo 

Complexo Regulador de Florianópolis possui validade de 30 dias.  

v. Execução dos procedimentos autorizados: A CONTRATADA deverá executar as 

consultas e exames dentro do mês de autorização do pedido. As situações de 

exceção precisam de prévia anuência da Gerência de Controle e Avaliação ou da 

Gerência de Regulação. 

vi. Agendamento: A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de contato e/ou 

WhatsApp para que o usuário possa realizar agendamento de data e horário para 

execução do procedimento. Ou ainda, a CONTRATADA poderá entrar em contato 

com o usuário, através de contato telefônico ou outro meio de comunicação, para 

realização deste agendamento; 



 

 

vii. Confirmação do atendimento: Todo atendimento realizado deverá, 

obrigatoriamente, ser confirmado no Sistema de Regulação Municipal em até 48h, 

pela CONTRATADA.Em caso de não comparecimento do usuário no dia agendado, a 

CONTRATADA deverá alimentar o sistema com a informação do não 

comparecimento. Será realizado periodicamente o monitoramento deste indicador e, 

quando não cumprido, ensejará a notificação da CONTRATADA;    

viii. Reagendamento de pedidos: Nos casos em que ocorra necessidade de 

reagendamento do pedido por motivos alheios a esta Secretaria, a responsabilidade 

da comunicação do reagendamento é da CONTRATADA. Estão ressalvadas as 

situações que apresentarem justificativa por escrito, que serão avaliadas pelo fiscal 

do contrato. Os casos, em que haja previsão de afastamento do profissional 

executante (a exemplo: exoneração, férias, congressos, etc.), devem ser 

comunicados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à Gerência de Controle e 

Avaliação e Gerencia de Regulação da Secretaria de Saúde de Florianópolis, para que 

esta efetue os ajustes necessários. A remarcação da data agendada por solicitação do 

usuário, deve ser feita ao menos uma vez, desde que a solicitação ocorra com 

antecedência mínima de 24 horas. Nesses casos, o exame/procedimento poderá ser 

realizado até o mês subsequente da autorização, não sendo necessária nova 

autorização. 

6.1.1.6. A Gerência de Controle e Avaliação poderá remanejar as ofertas de acordo com 

a demanda da SMS, observando a capacidade instalada do prestador e o teto 

financeiro do Contrato. 

6.1.1.7. A CONTRATADA somente poderá atender o usuário do SUS quando este 

apresentar o pedido do profissional de saúde e autorização do 

exame/consulta/procedimento realizado pela Gerência de Regulação. A 

solicitação e autorização devem ser entregues para à contratada de forma física 

ou digital, este último desde que legível, devidamente assinadas e carimbadas 

pelo profissional solicitante (física ou com certificação digital).  

6.1.1.8. É vedada a realização de procedimentos/exames quando não previamente 

autorizados e quando houver adulterações nas respectivas solicitações desses 

e/ou autorizações do Sistema de Regulação Municipal. Excetuam-se os casos em 

que a adulteração na solicitação do procedimento/exame vir obrigatoriamente 

acompanhada de assinatura adicional do solicitante (física ou com certificação 



 

 

digital), número do registro no respectivo Conselho Profissional e a devida 

autorização no Sistema de Regulação Municipal de acordo com a nova 

solicitação. 

6.1.1.9. Em caso de não cumprimento da oferta, a CONTRATADA deverá comunicar o 

motivo e a solicitação de prazo para a regularização da situação à Gerência de 

Regulação e a Gerência de Controle e Avaliação, no prazo máximo de 48 horas. 

O fiscal do contrato avaliará e deliberará acerca do atendimento do prazo 

solicitado pela CONTRATADA para regularizar a situação. Caso a CONTRATADA 

não cumpra a oferta, ensejará sua notificação. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO 

7.1. A CONTRATADA deverá utilizar o Sistema de Informação Ambulatorial e/ou Hospitalar do 

Sistema Único de Saúde, ou qualquer outro que venha a ser substituído ou solicitado pelo 

Ministério da Saúde, para realização do fechamento de sua produção mensal, que será 

validado e pago após processamento e liberação pelo Ministério da Saúde, obedecendo o 

procedimento e aos prazos estabelecidos pelo Gestor Local. 

7.2. A produção dos serviços executados deverá ser registrada e apresentada mensalmente pela 

CONTRATADA por meio do instrumento conforme registrado pela tabela SIGTAP. 

7.3. Os arquivos da produção mensal deverão ser entregues de acordo com as seguintes 

orientações: 

7.3.1.  Os arquivos de produção (BPA/APAC/AIH) deverão ser encaminhados por e-mail para o 

Setor de Processamento (processamento.sms@pmf.sc.gov.br), até o 5º dia útil de cada 

mês. 

7.3.2.  O Relatório Financeiro Resumido deverá conter as seguintes informações:  código do 

procedimento, nome do procedimento, quantitativo de procedimentos realizados, 

valor de cada procedimento de acordo com SIGTAP, valor total dos procedimentos 

realizados de acordo com SIGTAP, valor de cada procedimento pago com recursos 

próprios e valor total dos procedimentos realizados pagos com recursos próprios, 

quando aplicável. 

7.3.3.  O Relatório Financeiro Detalhado deverá conter as seguintes informações: nome do 

usuário, código do procedimento, nome do procedimento, quantitativo de 



 

 

procedimentos realizados e o valor de cada procedimento, de acordo com SIGTAP e 

recursos próprios. 

7.3.4. Os relatórios Financeiro Resumido e Detalhado deverão estar de acordo com os 

modelos disponibilizados pela Gerência de Controle e Avaliação da SMS/Florianópolis. 

7.3.5. O Relatório Financeiro Resumido mensal deverá ser entregue à Gerência de Controle e 

Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, por meio eletrônico 

(gecoaproducao.sms@pmf.sc.gov.br) com certificação digital até o 5º dia útil de cada 

mês. 

7.3.6.  Arquivos de produção encaminhados após o prazo estabelecido no item anterior não 

serão recebidos. 

Parágrafo único. Arquivos de produção e relatórios financeiros encaminhados após o quinto 

dia útil não serão aceitos na competência. 

7.3.7.  A Gerência de Controle e Avaliação da SMS/Florianópolis poderá, a qualquer tempo, 

modificar os modelos de relatórios, assim como, solicitar outras informações referentes 

ao contrato, para fins de pagamento. 

7.4. Caberá à Gerência de Controle e Avaliação, após recebimento dos Relatórios Financeiros, 

realizar uma pré análise da documentação e caso seja necessário encaminhar à 

CONTRATADA para correções.  

7.4.1. Caso não sejam realizadas as correções em tempo definido pela Gerência de Controle e 

Avaliação, o prestador poderá não receber no mês referente à competência de 

apresentação, devendo apresentar a produção corrigida na competência seguinte. 

7.5.  Após a entrega do arquivo (5° dia útil), a Gerência de Controle e Avaliação disponibilizará à 

CONTRATADA, em 25 dias, o relatório de crítica processado. Após este prazo, caberá à 

Gerência de Controle e Avaliação solicitar a emissão de Nota fiscal. 

7.6. A CONTRATADA deverá encaminhar à Nota fiscal à Gerência de Controle e Avaliação, por 

meio físico ou eletrônico, para a respectiva validação e “aceite” da nota fiscal pelo Fiscal ou 

pela Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços em Saúde.  

7.6.1. O “aceite” deverá ser realizado em até 15 dias após a entrega da nota fiscal pela 

CONTRATADA, que será encaminhada à Assessoria Financeira para efetuar o 

pagamento.  

7.7. A nota fiscal, em reais, deverá apresentar em seu corpo de descrição: o número do contrato, 

tipo do recurso a ser utilizado (Recursos Vinculados ou Complementação de Recursos 



 

 

Próprios), o objeto do contrato, competência da produção e outras informações 

pertinentes. 

7.8. O pagamento será efetuado no dia 22 do mês subsequente ao da entrega da nota fiscal, de 

acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1/SMFPO/GAB/2017. 

7.8.1. No caso de a data descrita recair em feriado, final de semana ou que não seja possível o 

expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia útil. 

7.9. A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal a 

Certidão Negativa de Débitos Municipal, Estadual e Federal, Trabalhista e Certidão de 

Regularidade do FGTS. 

7.10. A cobrança de valores dos exames/consultas/procedimentos, objetos deste contrato, dos 

pacientes ou de seus responsáveis acarretará a imediata rescisão do contrato e abertura 

de processo administrativo de punição de empresas, de acordo com o Decreto Municipal 

n° 20.137/2019 e suas alterações. 

 

8. DO CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 

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

procedimentos de supervisão direta e indireta ou “in loco”, os quais observarão o 

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas em contrato, à verificação do 

movimento dos procedimentos/atendimentos e de quaisquer outros dados necessários ao 

controle, avaliação e auditoria dos serviços prestados. 

8.2. A CONTRATANTE poderá efetuar vistorias nas instalações da CONTRATADA, independente 

de agendamento prévio, anterior ou posteriormente à assinatura do contrato, para verificar 

se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas por ocasião do 

credenciamento, de acordo com os critérios vigentes na legislação. 

8.3. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da 

CONTRATADA poderá ensejar a não prorrogação do contrato ou a revisão das condições ora 

estipuladas. 

8.4. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não eximirá a 

CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante o Ministério da Saúde, a própria 

CONTRATANTE ou usuários e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do 

contrato. 



 

 

8.5. A CONTRATADA, quando auditada, deverá responder relatório no tempo solicitado pela 

auditoria e disponibilizar documentação solicitada por esta. 

8.6. A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer momento da execução do contrato, de forma 

eletrônica ou física, as comprovações de realização de atendimento: solicitação médica, 

laudo quando cabível e autorização da Central de Regulação do Município, entre outros. 

8.6.1. A entrega da documentação deverá ser feita impreterivelmente dentro dos modelos e 

instruções da Gerência de Controle e Avaliação, sob pena de devolução para ajuste e 

não consideração do processamento e faturamento da competência em questão.  

8.7. A CONTRATADA deverá responder às ouvidorias, questionamentos e solicitações da Gerência 

de Controle e Avaliação/SMS Florianópolis no prazo estabelecido. 

 

Florianópolis, 01 de agosto de 2022. 

 

 

 

JEAN PACIFICO 

Coordenador da Comissão Especial de Credenciamento 
para Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde 



 
ANEXO II 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 
 
 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 
Razão Social  
CNPJ  
Inscrição Municipal  
Nº inscrição CNES  
Endereço Completo  
Telefones    
E-mails   

 
POSSUI CONTRATOS COM ÓRGÃOS/ENTIDADES PÚBLICAS? 

(    ) NÃO (    ) SIM. Quais?  
   
   

 
DADOS BANCÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA 

Banco  
Agência  
Conta  

 
DADOS REPRESENTANTES LEGAIS 

Nome  
CPF  
RG  Órgão emissor  
Cargo/Função  

 
Nome  
CPF  
RG  Órgão emissor  
Cargo/Função  

 
Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO].  

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 
 
 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 



 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 
 

A empresa  [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO COMPLETO], 

inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo 

firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento e manifestar inteira concordância com todos 

os termos deste Edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do 

chamamento, e ainda que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Comissão de Credenciamento de Serviços de Saúde de Florianópolis. 

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO].  

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
 



 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 

A empresa  [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO COMPLETO], 

inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo 

firmado, vem declarar para fins do disposto inciso V, do artigo 27 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 

1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 

cumprindo o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988.  

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
 



 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

  

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 

A empresa [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO COMPLETO], 

inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo 

firmado, declara que não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, 

federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
 



 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE VÍNCULO COM PODER PÚBLICO 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 

A empresa  [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO COMPLETO], 

inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo 

firmado, declara, sob todos os efeitos legais, que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre os dirigentes, gerentes, sócios ou componentes 

do quadro técnico da empresa e os autores do presente edital e termo de referência, bem como 

qualquer outro servidor envolvido no presente chamamento público. 

  

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
 



 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL Nº 12.846/13 

(LEI ANTICORRUPÇÃO) 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 

A empresa  [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO COMPLETO], 

inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo 

firmado, declara que não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos 

contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que 

importem lesão à Administração Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 

2013 - Lei Anticorrupção. Igualmente, declara que envida os melhores esforços para prevenir, mitigar 

e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do 

mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. 

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
 



 

ANEXO VIII 

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 
 

Razão Social  
CNPJ  
Nº inscrição CNES  

 

Profissionais que executarão os serviços 

Nome do profissional CPF Carga horária 
mensal 

Categoria Profissional Nº no 
Conselho 

Especialidade Nº do 
RQE 

       
       
       
       

Responsável Técnico 

Nome do profissional CPF Carga horária 
mensal 

Categoria Profissional Nº no 
Conselho 

Especialidade Nº do 
RQE 

       
 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO].  

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 
Nome: 
CPF: 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 



 

 

ANEXO IX 

QUADRO DE CAPACIDADE INSTALADA E OFERTA À SMS 

 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022/SMS/PMF – MEDICINA NUCLEAR 

 

QUADRO 1 – PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Código SIGTAP Forma de Organização: 01- APARELHO CARDIOVASCULAR 

02.08.01.001-7 CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67 

02.08.01.002-5 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE 
ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES) 

02.08.01.003-3 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE 
REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES) 

Código SIGTAP Forma de Organização: 02- APARELHO DIGESTIVO 

02.08.02.003-9 CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULO 

02.08.02.007-1 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO GASTRICO 

02.08.02.008-0 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL 

02.08.02.009-8 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ATIVA 

02.08.02.010-1 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NAO ATIVA 

02.08.02.011-0 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO 

Código SIGTAP Forma de Organização: 03- APARELHO ENDOCRINO 

02.08.03.001-8 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES 

02.08.03.002-6 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ OU S/ CAPTACAO 

02.08.03.004-2 CINTILOGRAFIA P/ PEQUISA DO CORPO INTEIRO 

Código SIGTAP Forma de Organização: 04- APARELHO GENITURINÁRIO 

02.08.04.005-6 CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA) 

02.08.04.006-4 CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA 

02.08.04.007-2 CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA 

02.08.04.010-2 ESTUDO RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO 

Código SIGTAP Forma de Organização: 05- APARELHO ESQUELÉTICO 

02.08.05.001-9 CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/OU OSSO 

02.08.05.003-5 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO (CORPO INTEIRO) 

02.08.05.004-3 CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67 

Código SIGTAP Forma de Organização: 07- APARELHO RESPIRATÓRIO 

02.08.07.001-0 CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67 

02.08.07.002-8 CINTILOGRAFIADE PULMAO P/ PESQUISA E ASPIRACAO 



 

 

02.08.07.003-6 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2 PROJECOES) 

02.08.07.004-4 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4 PROJECOES) 

Código SIGTAP Forma de Organização: 08- APARELHO HEMATOLÓGICO 

02.08.08.004-0 LINFOCINTILOGRAFIA 

Código SIGTAP Forma de Organização: 09-OUTROS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR 
MEDICINA NUCLEAR IN VIVO 

02.08.09.001-0 CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA DE NEOPLASIAS 

02.08.09.002-9 CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL (DACRIOCINTILOGRAFIA) 

02.08.09.003-7 CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL) 

Código SIGTAP Forma de Organização: 12-TRATAMENTOS POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO 

03.03.12.006-1 TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO  
(PLUMMER - ATE 30 MCI) 

03.03.12.007-0 TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO GRAVES 

Fonte: SMS – 07/2022. 

 

1.1. Os procedimentos do Quadros 1 são todos obrigatórios devendo a CONTRADA possuir 

profissionais e capacidade técnica para realização de todos, não podendo haver recusa 

quando do encaminhamento do paciente. 

 

 
TOTAL OFERTADO PARA GRUPO 1 

 

[INDIQUE AQUI  
O TOTAL DE SUA OFERTA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO 2 – PROCEDIMENTOS OPCIONAIS 

INDIQUE CADA PROCEDIMENTOS QUE DESEJA OFERTAR SIM 

Código SIGTAP Forma de Organização: 01- APARELHO CARDIOVASCULAR  

02.08.01.004-1 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE (MINIMO 3 
PROJECOES) 

 

02.08.01.005-0 CINTILOGRAFIA P/ AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE EXTREMIDADES  

02.08.01.006-8 CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIACO  

02.08.01.007-6 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO 
DE ESFORCO 

 

02.08.01.008-4 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO 
DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA) 

 

Código SIGTAP Forma de Organização: 02- APARELHO DIGESTIVO  

02.08.02.001-2 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS)  

02.08.02.002-0 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES  

02.08.02.005-5 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO ESOFAGICO (LIQUIDO)  

02.08.02.006-3 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO ESOFAGICO (SEMI-SOLIDO)  

02.08.02.012-8 IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL)  

Código SIGTAP Forma de Organização: 03- APARELHO ENDOCRINO  

02.08.03.003-4 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / ESTIMULO  

Código SIGTAP Forma de Organização: 04- APARELHO GENITURINÁRIO  

02.08.04.002-1 CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67  

02.08.04.003-0 CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL  

Código SIGTAP Forma de Organização: 06- APARELHO NERVOSO  

02.08.06.001-4 CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO)  

02.08.06.002-2 CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIACAO DO 
TRÂNSITO LIQUORICO) 

 

02.08.06.003-0 ESTUDO DE FLUXO SANGUINEO CEREBRAL  

Código SIGTAP Forma de Organização: 08- APARELHO HEMATOLÓGICO  

02.08.08.001-5 CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL (MEDULA OSSEA)  

02.08.08.002-3 DEMONSTRACAO DE SEQUESTRO DE HEMACIAS PELO BACO (C/ 
RADIOISOTOPOS) 

 

02.08.08.003-1 DETERMINACAO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS (C/ RADIOSOTOPOS)  

Código SIGTAP Forma de Organização: 09 - MEDICINA NUCLEAR - TERAPÊUTICA 
ONCOLÓGICA 

 

03.04.09.005-0 IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREOIDE (30MCI)  

03.04.09.006-9 IODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE (50 MCI)  

Fonte: SMS – 07/2022. 



 

 

2.1. Os procedimentos do Quadro 2 são opcionais, sendo a CONTRATADA obrigada a executá-los 

apenas se houver ofertado disponibilidade quando do momento do seu credenciamento. 

2.1.1. Não há demanda mensal regular estimada para os procedimentos do Quadros 2, 

sendo a necessidade desses serviços muito esporádica. 

2.2. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, habilitações e estruturas necessárias para 

realização dos procedimentos informados neste edital e ainda aquelas dispostas no Sistema 

de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP. 

2.3. Os profissionais que executarão os procedimentos deverão possuir CBO adequado para a 

realização do procedimento, conforme pode ser consultado na tabela SIGTAP. 

 

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO].  

 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
 



 

ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS PREÇOS E NORMAS ESTABELECIDAS PELO SUS 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 
 

A empresa [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ENDEREÇO COMPLETO], 

inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo 

firmado, vem declarar que está de acordo com as normas técnicas, princípios, diretrizes e tabelas de 

valores definidas pelo SUS e que realizará todos os procedimentos a que se propõe, de acordo com as 

regras de pactuação dos fluxos assistenciais. 

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO].  

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do 
proponente. 

 



 

ANEXO XI 

MINUTA CONTRATUAL 

 

O Município de Florianópolis, pessoa jurídica de direito público, com sede situada à Rua Tenente 

Silveira nº 60, 5° andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC, através da Secretaria Municipal de 

Saúde/Fundo Municipal de Saúde inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.935.681/0001-91, situada à 

Avenida Henrique da Silva Fontes nº 6100, Bairro Trindade, Florianópolis/SC, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário Sr. ______________, RG _____________ e 

inscrito no CPF/MF sob o nº _____________ e a empresa _____________, representada pelo(a) Sr.(a) 

_____________, RG _____________, CPF _____________, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem firmar o presente contrato, decorrente do Edital de Chamada Pública n° 

____/20XX/SMS/PMF, cujo Edital é parte integrante deste, mediante cláusulas e condições a seguir 

enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. O presente contrato tem por objeto à realização de serviços de saúde para a realização de 

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR, 

conforme discriminados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 

OPM do SUS - SIGTAP, em vigência, disponível para consulta em http://sigtap.datasus.gov.br. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL  

Constituição Federal, arts. 37, XXI e 199;  

Lei 8.080/1990, arts. 24 e seguintes; 

Lei 8.666/1993 e alterações; 

Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os direitos e 

deveres dos usuários da saúde; 

Norma Regulamentadora nº 32 de 2005, do Ministério do Trabalho e Previdência, que dispõe sobre a 

segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde; 



 

Resolução de Diretoria Colegiada nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Resolução de Diretoria Colegiada nº 222, de 28 de março de 2018 - da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde e dá outras providências. 

Portaria n° 165/SMS/GAB/2019, da Secretaria Municipal de Saúde, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Florianópolis em 12 de agosto de 2019, Edição n° 2499, que institui a 

política de regulação em saúde de Florianópolis centrada na pessoa; 

Instrução Normativa n° 07/SMS/GAB/2019, da Secretaria Municipal de Saúde, publicada no Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis em 18 de dezembro de 2019, Edição n° 2590, que 

estabelece diretrizes e procedimentos para instituir modelo de agenda para marcação de consultas, 

exames e procedimentos na atenção especializada no município de Florianópolis. 

Portaria nº 228/SMS/GAB/2021, da Secretaria Municipal de Saúde, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Florianópolis em 25 de agosto de 2021, Edição n° 3016, que institui a 

comissão especial de credenciamento para contratação de prestadores de serviços de saúde no âmbito 

secretaria municipal de saúde; 

E quaisquer outros instrumentos normativos que venham a substituir ou complementar os existentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO TETO FINANCEIRO  

3.1. O valor total estimado do contrato, para o período de 12 meses, será de R$ XXXXX 

(_________________________), apurado mediante à aplicação de critérios técnicos descritos no 

edital de chamada pública originário; 

3.1.1. O Valor mensal estimado do contrato será de R$ XXXX (_______________________). 

3.2. A Remuneração dos procedimentos compreenderá os seguintes valores: 

3.2.1. O valor discriminado na “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e 

Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS”, que se encontra disponível 

no seguinte endereço eletrônico: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/inicio.jsp; 

3.2.2. Valor de complementação com recurso próprio, quando houver; 



 

3.3. O Valor dos procedimentos realizados, para os quais a Contratada se credenciou, será pago 

conforme especificações do quadro à seguir: 

 

Quadro 01: Valor dos procedimentos deste Contrato 

Código 

Procedimento 

Procedimento Valor 

SIGTAP/SUS 

Valor RP Valor Total 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX R$ XXX R$ XXX R$XXX 

 

3.4. A CONTRATADA deverá aceitar, nos termos do §1° do artigo 65 da Lei 8.666/83, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias na oferta de serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis; 

3.5. O pagamento dos procedimentos realizados será baseado na confirmação dos atendimentos, 

desde que os Sistemas de Informações da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis 

permitam tal ação; 

3.6. O pagamento pelos serviços ora credenciados, será individualizado, por procedimento realizado, 

conforme produção apresentada e processada nos Sistemas do Ministério da Saúde e relatórios 

definidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis.  

3.7. Na ocorrência de atualização monetária nos valores dos procedimentos contidos na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único 

de Saúde - SUS - SIGTAP, a SMS ajustará os valores por meio de termo aditivo a este contrato, 

sendo deduzidos os valores de complementação financeira com recursos próprios, a fim de não 

serem alterados os valores finais dos procedimentos; 

3.8. Caso os valores da Tabela do SUS - SIGTAP tenham um reajuste maior do que os valores totais 

praticados por procedimento, deverá ser providenciada a abertura de novo edital de chamamento 

público, a fim de garantir a participação de novos interessados. 



 

3.9. Para garantir a continuidade da prestação do serviço público, este contrato poderá ser executado 

até que sejam firmados novos contratos, em decorrência de novo edital de chamamento público. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA  

4.1. Os recursos orçamentários para subsidiar a despesa do presente contrato, serão da seguinte 

dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde: Unidade Orçamentário/Bloco: 

____________; Funcional: __________________;  Atividade: ________________________;  

Elemento de despesa: ___________________________ e Fontes de Recursos: _____ - 

_____________/mês e _______- ____________/mês. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. A CONTRATADA deverá oferecer e realizar, obrigatoriamente, os procedimentos descritos neste 

Contrato. 

5.2. A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme as condições a seguir estabelecidas, além 

daquelas previstas no edital, o qual originou este contrato. 

5.3. Normas e Obrigações Gerais 

5.3.1.  A CONTRATADA deverá atender a todas as especificações contidas no Edital de 

Chamamento Público, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços. 

5.3.2.  A CONTRATADA deverá ter sede em Florianópolis para a execução dos procedimentos 

ofertados. 

5.3.3.  A CONTRATADA será convocada para realização de reunião com as áreas técnicas 

envolvidas da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, para repasse de 

informações técnicas e operacionais e assinatura do Plano Operativo Assistencial, nos 

casos em que houver. 

5.3.3.1. Não poderá a CONTRATADA deixar de comparecer na reunião de que trata o 

item anterior, bem como das demais reuniões convocadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

5.3.4.  A CONTRATADA deverá estar disponível para a prestação do serviço à Secretaria 

Municipal de Saúde a partir do momento da assinatura do contrato. 

5.3.5.  A CONTRATADA deverá manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade 



 

com as obrigações e condições de habilitação exigidas no edital de chamada pública. 

5.3.6.  A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 

exigidas. 

5.3.7.  A CONTRATADA deverá manter sempre atualizado o Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – SCNES os dados referentes aos profissionais, alvará de 

funcionamento, serviços oferecidos, atendimento prestado, dados bancários, 

equipamentos, telefone, endereço e horário de funcionamento. 

5.3.8.  A CONTRATADA deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde toda e qualquer 

alteração de dados cadastrais para atualização. 

5.3.9.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a 

que vier causar à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis ou terceiros, tendo 

como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

 

5.4. DA ESTRUTURA E DOS RECURSOS HUMANOS 

5.4.1.  Os serviços deverão ser realizados utilizando-se de estrutura, recursos materiais e 

humanos próprios da CONTRATADA, ou seja, providos por esta, conforme o nível de 

complexidade e os critérios para composição de quadro mínimo de profissionais 

necessários para o atendimento da demanda, durante toda a vigência do contrato, 

não sendo permitida a inexecução do objeto do contrato por falta de quaisquer 

destes itens. 

5.4.2.  As despesas decorrentes de materiais de consumo, insumos, estruturas e 

equipamentos necessários ao perfeito e bom desempenho dos serviços, deverão ser 

disponibilizados pela CONTRATADA sem ônus à Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis. 

5.4.3.  A CONTRATADA responderá exclusiva e integralmente pela contratação de pessoal 

para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, 

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

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Secretaria 

Municipal de Saúde. 



 

5.4.4.  Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá estar em conformidade 

com os seguintes critérios para habilitação: 

I. O serviço deve ter um responsável técnico habilitado, registrado no Conselho 

Profissional; 

II. O responsável técnico e profissionais que executarão os procedimentos objeto do 

contrato devem possuir, quando aplicável, Título de Especialista pela Sociedade 

Científica da área afim ao subgrupo de procedimentos/exames ofertados, conforme 

a Resolução CFM 2.114/2014, bem como Registro de Qualificação de Especialista - 

RQE emitido pelo Conselho Regional de Medicina; 

5.4.5.  A execução dos procedimentos deverá ser realizada por meio de profissionais 

especializados, responsabilizando-se por quaisquer danos causados por estes aos 

pacientes, decorrentes de omissão, negligência, imprudência ou imperícia. 

5.4.6.  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, possuir os seguintes requisitos para a 

realização dos procedimentos correspondentes ao objeto do contrato: o Código 

Brasileiro de Ocupações (CBO), a Habilitação e o Serviço de Classificação, de acordo 

com o descrito na Tabela SIGTAP. 

5.4.6.1. Em caso de a CONTRATADA não possuir os requisitos descritos no item 

anterior, no momento da Habilitação (entrega dos documentos), essa 

poderá registrar-se no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde, por meio da Gerência de Informação em Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis. Para informações, encaminhar e-mail 

para atualizacnes.sms@pmf.sc.gov.br ou por meio do telefone 3239-

1584. 

5.4.6.2. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis não se responsabilizará 

por intercorrências/glosas relacionadas ao processamento dos 

procedimentos nos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde bem 

como, não realizará o pagamento de procedimentos à CONTRATADA 

quando este não possuir os requisitos/cadastros acima mencionados. 

5.4.7.  É de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção preventiva ou corretiva dos 

equipamentos utilizados na prestação do serviço, devendo ser comunicada com 

antecedência à Secretaria Municipal de Saúde, de forma escrita, sem interrupção do 

serviço prestado. 



 

5.4.8.  Qualquer interrupção ou intercorrência na prestação do serviço, como ausência de 

profissional, defeitos de equipamentos ou manutenção de estrutura física, deverão 

ser informados imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

5.5. PROCESSO DE TRABALHO  

5.5.1.  Os procedimentos serão agendados conforme necessidade da Secretaria Municipal 

de Saúde de Florianópolis. 

5.5.2.  A CONTRATADA deverá executar, conforme a melhor técnica os exames, 

obedecendo rigorosamente às normas técnicas vigentes.  

5.5.3.  O atendimento ao usuário do SUS será humanizado, de acordo com a Política 

Nacional de Humanização – PNH (Ministério da Saúde, 2004) e a Carta de Direitos do 

Usuário do SUS (Ministério da Saúde, 2011), conforme o item III do terceiro princípio 

que assegura ao cidadão atendimento acolhedor e livre de discriminação, visando à 

igualdade de tratamento e a uma relação mais pessoal e saudável:  

“III. Nas consultas, procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, 

terapêuticos e internações, o respeito a:  

a) integridade física; 

b) privacidade e conforto; 

c) individualidade;  

d) seus valores éticos, culturais e religiosos; 

e) confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal; 

f) segurança do procedimento; 

g) bem-estar psíquico e emocional”; 

5.5.4.  Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes 

do SUS e os demais pacientes atendidos pela CONTRATADA. 

5.5.5.  O atendimento prestado deverá ser pautado por protocolos clínicos assistenciais 

baseados em evidências científicas em saúde e pelas normas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde e demais gestores do SUS. 

5.5.6. Deverão ser realizadas orientações prévias aos usuários com relação aos 

procedimentos que serão executados e acerca do preparo para a sua realização. 



 

Essas deverão ser registradas em Prontuário Eletrônico utilizado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis ou outro meio pactuado junto a esta. 

5.5.7. A CONTRATADA deverá incluir CID (Código Internacional de Doenças) no registro dos 

exames realizados. 

5.5.8. Em caso de intercorrência durante a realização dos procedimentos, caberá a 

CONTRATADA a realização do primeiro atendimento ao usuário. 

5.5.9. A remoção do usuário, diante de intercorrência durante a realização dos 

procedimentos, será de responsabilidade da CONTRATADA. 

5.5.10. A CONTRATADA deverá entregar os laudos dos exames realizados no prazo máximo 

de 7 dias úteis e de forma imediata à sua realização em casos de urgência. 

5.5.11. Nas situações em que, requisitado pelo médico que solicitou o exame e com anuência 

das partes envolvidas, haja necessidade de revisão ou retificação de laudo, essas 

devem ser feitas preferencialmente pelo médico que elaborou o relatório original do 

exame. Em qualquer necessidade de alteração ou correção por erro de digitação, o 

laudo original do exame não deve ser eliminado, e o segundo laudo (denominado 

revisão de laudo ou correção de laudo) deve ser adicionado ao mesmo documento 

original. Esse procedimento não deve originar ônus adicional ao contratante. 

5.5.12. Na situação em que seja requisitada uma segunda opinião, essa deve ser requerida 

pelo médico que solicitou o primeiro exame, com anuência do paciente e, se possível, 

com a concordância do médico que elaborou o primeiro laudo. Nesse caso, sobre a 

emissão de uma segunda opinião é gerado um ônus correspondente ao exame 

solicitado. 

5.5.13. A CONTRATADA deverá arquivar os laudos por, no mínimo, cinco anos nos casos de 

exames normais e 20 anos nos casos de exames alterados, devendo estar facilmente 

recuperáveis e de forma a garantir sua rastreabilidade. 

5.5.14. Em caso de não cumprimento da oferta pactuada, a CONTRATADA deverá comunicar 

o motivo e informar prazo para a regularização da situação à Gerência de Controle e 

Avaliação, no prazo máximo de 48 horas.  O fiscal ou a Comissão de Fiscalização de 

Contratos de Serviços em Saúde avaliará e deliberará acerca do atendimento do 

prazo solicitado pela CONTRATADA para regularizar a situação. 



 

5.5.15. Caso a CONTRATADA não cumpra a oferta pactuada por 1 (um) mês consecutivo ou 

2 (dois) meses intercalados, sem justificativa, o contrato poderá ser rescindido 

unilateralmente, de acordo com as normas vigentes. 

5.5.16. Havendo necessidade da realização de mutirões dos procedimentos objeto do 

contrato, será solicitada a participação da CONTRATADA para que disponibilize sua 

equipe e estrutura física de acordo com sua capacidade instalada. A organização dos 

mutirões ficará a cargo da SMS Florianópolis, bem como a definição do teto 

financeiro e quantidade de procedimentos a serem realizados em cada mutirão. 

5.5.17. A CONTRATADA poderá terceirizar até 25% do rol de procedimentos objeto do seu 

contrato, devendo a subcontratada ter as mesmas qualificações e habilitações 

exigidas para execução dos procedimentos, devendo os documentos 

comprobatórios serem encaminhados à CONTRATANTE. 

5.5.18. A CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades legais e todos e quaisquer 

danos e/ou prejuízos a que vier causar aos pacientes com relação aos laudos dos 

exames expedidos. 

 

5.6. FLUXO DE INFORMAÇÃO 

5.6.1.  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, utilizar para registro dos procedimentos 

realizados o Prontuário Eletrônico utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis ou outro meio pactuado junto à essa. 

5.6.2.  Quando o sistema de prontuários eletrônico contratado pela Secretaria Municipal 

de Saúde permitir, a CONTRATADA deverá garantir a comunicação com Web Service 

de seu sistema com esse, por meio do qual o resultado do exame no formato de 

campo estruturado (com critérios definidos pela contratante) deverá ser 

comunicado. Acrescido a isso, quando solicitado pelo usuário, o prestador 

contratado deverá disponibilizar o resultado (laudo) físico e por meio de site com 

protocolo e senha. A CONTRATADA poderá inserir manualmente os laudos dos 

exames por formato PDF no sistema de Prontuário Eletrônico, caso não disponha da 

interoperabilidade como referido sistema. 

5.6.3. A CONTRATADA deverá alimentar sistemática e rotineiramente, todos os sistemas de 

informações do Ministério da Saúde, incluindo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES e o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA 



 

e outros sistemas de informações que venham a ser implementados no âmbito do 

SUS, em substituição ou em complemento a esses. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATANTE 

6.1. Normas Gerais de Regulação 

6.1.1. A prestação dos serviços deverá ser regulada conforme as condições estabelecidas no 

Edital, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços, conforme segue: 

6.1.1.1. Integrar-se ao Sistema Municipal de Regulação de Florianópolis, destinando 

equipamento necessário para operacionalização e indicar pelo menos 01 (um) 

profissional a ser treinado e apto a utilizar os Sistemas; 

6.1.1.2. Realizar os atendimentos/procedimentos somente quando solicitados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, agendados pelo Sistema 

Municipal de Regulação de Florianópolis, conforme fluxo de Acesso do Usuário do 

SUS estabelecido na Política Municipal de Regulação Centrada na Pessoa – 

Florianópolis (Portaria Nº 165/SMS/GAB/2019), ou outra que vier a substituí-la; 

6.1.1.3. Não executar procedimentos sem a prévia autorização da Gerência de Regulação, 

pois esses não serão remunerados; 

6.1.1.4. Atender os usuários agendados pelo Complexo Regulador Municipal de 

Florianópolis, provenientes da Rede Municipal de Saúde de Florianópolis e/ou dos 

municípios da Região da Grande Florianópolis e/ou outros municípios com PPI 

(Programação Pactuada Integrada), em dias e horários previamente acordados 

com a Gerência de Regulação, com garantia de atendimento integral em todos os 

procedimentos contratualizados e de acordo com os tetos físico e financeiro, para 

cada grupo de procedimentos; 

6.1.1.5. Seguir os seguintes critérios referentes à: (i) disponibilização das agendas; (ii) 

modelo de agenda; (iii) vagas disponibilizadas; (iv) validade das autorizações; (v) 

execução dos procedimentos autorizados; (vi) agendamento (vii) confirmação do 

atendimento; (viii) reagendamento de pedidos: 

i. Disponibilização das agendas: As agendas por procedimento contratado e o nome de 

pelo menos um profissional executante de serviço indicado pela CONTRATADA 

deverão ser enviadas à Gerência de Regulação da Secretaria de Saúde de Florianópolis 

apenas uma vez, respeitando a oferta contratada, na assinatura do contrato. Situações 



 

de afastamento (férias, licença saúde, entre outras) e alterações de agenda devem ser 

comunicadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Caso a CONTRATADA não 

envie a agenda nesse período será notificada; 

ii. Modelo de agenda: a CONTRATADA deverá seguir a Instrução Normativa nº 

07/SMS/GAB/2019 de 18 de dezembro de 2019, publicada nesta mesma data no Diário 

Oficial Eletrônico do Município, Edição de Nº 2590, que estabelece regras para a 

padronização da agenda autorizativa nos serviços de média e alta complexidade de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, ou outra normativa/orientação 

que vier a substituí-la; 

iii. Vagas disponibilizadas:  A Gerência de Regulação realizará abertura de agendas e 

visando o aproveitamento da oferta total contratualizada, podendo realizar 

overbooking;  

iv. Validade das autorizações: A autorização de consultas e exames realizada pelo 

Complexo Regulador de Florianópolis possui validade de 30 dias.  

v. Execução dos procedimentos autorizados: A CONTRATADA deverá executar as 

consultas e exames dentro do mês de autorização do pedido. As situações de exceção 

precisam de prévia anuência da Gerência de Controle e Avaliação ou da Gerência de 

Regulação. 

vi. Agendamento: A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de contato e/ou 

whatsapp para que o usuário possa realizar agendamento de data e horário para 

execução do procedimento. Ou ainda, a CONTRATADA poderá entrar em contato com 

o usuário, através de contato telefônico ou outro meio de comunicação, para 

realização deste agendamento; 

vii. Confirmação do atendimento: Todo atendimento realizado deverá, obrigatoriamente, 

ser confirmado no Sistema de Regulação Municipal em até 48h, pela CONTRATADA. 

Em caso de não comparecimento do usuário no dia agendado, a CONTRATADA deverá 

alimentar o sistema com a informação do não comparecimento. Será realizado 

periodicamente o monitoramento deste indicador e, quando não cumprido, ensejará 

a notificação da CONTRATADA;    

viii. Reagendamento de pedidos: Nos casos em que ocorra necessidade de reagendamento 

do pedido por motivos alheios a esta Secretaria, a responsabilidade da comunicação 

do reagendamento é da CONTRATADA. Estão ressalvadas as situações que 



 

apresentarem justificativa por escrito, que serão avaliadas pelo fiscal do contrato. Os 

casos, em que haja previsão de afastamento do profissional executante (a exemplo: 

exoneração, férias, congressos, etc.), devem ser comunicados com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias à Gerência de Controle e Avaliação e Gerencia de Regulação 

da Secretaria de Saúde de Florianópolis, para que esta efetue os ajustes necessários. 

A remarcação da data agendada por solicitação do usuário, deve ser feita ao menos 

uma vez, desde que a solicitação ocorra com antecedência mínima de 24 horas. Nesses 

casos, o exame/procedimento poderá ser realizado até o mês subsequente da 

autorização, não sendo necessária nova autorização. 

6.1.1.6. A Gerência de Controle e Avaliação poderá remanejar as ofertas de acordo com a 

demanda da SMS, observando a capacidade instalada do prestador e o teto 

financeiro do Contrato; 

6.1.1.7. A CONTRATADA somente poderá atender o usuário do SUS quando este 

apresentar o pedido do profissional de saúde e autorização do 

exame/consulta/procedimento realizado pela Gerência de Regulação. A 

solicitação e autorização devem ser entregues para à contratada de forma física 

ou digital, este último desde que legível, devidamente assinadas e carimbadas 

pelo profissional solicitante (física ou com certificação digital).  

6.1.1.8. É vedada a realização de procedimentos/exames quando não previamente 

autorizados e quando houver adulterações nas respectivas solicitações desses 

e/ou autorizações do Sistema de Regulação Municipal. Excetuam-se os casos em 

que a adulteração na solicitação do procedimento/exame vir obrigatoriamente 

acompanhada de assinatura adicional do solicitante (física ou com certificação 

digital), número do registro no respectivo Conselho Profissional e a devida 

autorização no Sistema de Regulação Municipal de acordo com a nova solicitação; 

6.1.1.9. Em caso de não cumprimento da oferta, a CONTRATADA deverá comunicar o 

motivo e a solicitação de prazo para a regularização da situação à Gerência de 

Regulação e a Gerência de Controle e Avaliação, no prazo máximo de 48 horas. O 

fiscal do contrato avaliará e deliberará acerca do atendimento do prazo solicitado 

pela CONTRATADA para regularizar a situação. Caso a CONTRATADA não cumpra 

a oferta, ensejará sua notificação. 

 



 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E PAGAMENTO 

7.1. A CONTRATADA deverá utilizar o Sistema de Informação Ambulatorial e/ou Hospitalar do 

Sistema Único de Saúde, ou qualquer outro que venha a ser substituído ou solicitado pelo 

Ministério da Saúde, para realização do fechamento de sua produção mensal, que será 

validado e pago após processamento e liberação pelo Ministério da Saúde, obedecendo o 

procedimento e aos prazos estabelecidos pelo Gestor Local. 

7.2. A produção dos serviços executados deverá ser registrada e apresentada mensalmente pela 

CONTRATADA por meio do instrumento conforme registrado pela tabela SIGTAP. 

7.3. Os arquivos da produção mensal deverão ser entregues de acordo com as seguintes 

orientações: 

7.3.1.  Os arquivos de produção (BPA/APAC/AIH) deverão ser encaminhados por e-mail para o 

Setor de Processamento (processamento.sms@pmf.sc.gov.br), até o 5º dia útil de cada 

mês;  

7.3.2. O Relatório Financeiro Resumido deverá conter as seguintes informações:  código do 

procedimento, nome do procedimento, quantitativo de procedimentos realizados, valor 

de cada procedimento de acordo com SIGTAP, valor total dos procedimentos realizados 

de acordo com SIGTAP, valor de cada procedimento pago com recursos próprios e valor 

total dos procedimentos realizados pagos com recursos próprios, quando aplicável; 

7.3.3. O Relatório Financeiro Detalhado deverá conter as seguintes informações: nome do 

usuário, código do procedimento, nome do procedimento, quantitativo de 

procedimentos realizados e o valor de cada procedimento, de acordo com SIGTAP e 

recursos próprios; 

7.3.4. Os relatórios Financeiro Resumido e Detalhado deverão estar de acordo com os modelos 

disponibilizados pela Gerência de Controle e Avaliação da SMS/Florianópolis; 

7.3.5. O Relatório Financeiro Resumido mensal deverá ser entregue à Gerência de Controle e 

Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, por meio eletrônico 

(gecoaproducao.sms@pmf.sc.gov.br) com certificação digital até o 5º dia útil de cada 

mês; 

7.3.6. Arquivos de produção encaminhados após o prazo estabelecido no item anterior não 

serão recebidos 



 

Parágrafo único. Arquivos de produção e relatórios financeiros encaminhados após o quinto 

dia útil não serão aceitos na competência. 

7.3.7. A Gerência de Controle e Avaliação da SMS/Florianópolis poderá, a qualquer tempo, 

modificar os modelos de relatórios, assim como, solicitar outras informações referentes 

ao contrato, para fins de pagamento. 

7.4. Caberá à Gerência de Controle e Avaliação, após recebimento dos Relatórios Financeiros, 

realizar uma pré-análise da documentação e caso seja necessário encaminhar à CONTRATADA 

para correções.  

7.4.1. Caso não sejam realizadas as correções em tempo definido pela Gerência de Controle e 

Avaliação, o prestador poderá não receber no mês referente à competência de 

apresentação, devendo apresentar a produção corrigida na competência seguinte. 

7.5.  Após a entrega do arquivo (5° dia útil), a Gerência de Controle e Avaliação disponibilizará à 

CONTRATADA, em 25 dias, o relatório de crítica processado. Após este prazo, caberá à 

Gerência de Controle e Avaliação solicitar a emissão de Nota fiscal. 

7.6. A CONTRATADA deverá encaminhar à Nota fiscal à Gerência de Controle e Avaliação, por meio 

físico ou eletrônico, para a respectiva validação e “aceite” da nota fiscal pelo Fiscal ou pela 

Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços em Saúde.  

7.6.1. O “aceite” deverá ser realizado em até 15 dias após a entrega da nota fiscal pela 

CONTRATADA, que será encaminhada à Assessoria Financeira para efetuar o pagamento.  

7.7. A nota fiscal, em reais, deverá apresentar em seu corpo de descrição: o número do contrato, 

tipo do recurso a ser utilizado (Recursos Vinculados ou Complementação de Recursos 

Próprios), o objeto do contrato, competência da produção e outras informações pertinentes; 

7.8. O pagamento será efetuado no dia 22 do mês subsequente ao da entrega da nota fiscal, de 

acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1/SMFPO/GAB/2017. 

7.8.1. No caso da data descrita recair em feriado, final de semana ou que não seja possível o 

expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia útil. 

7.9. A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal a 

Certidão Negativa de Débitos Municipal, Estadual e Federal, Trabalhista e Certidão de 

Regularidade do FGTS. 

7.10. A cobrança de valores dos exames/consultas/procedimentos, objetos deste contrato, dos 

pacientes ou de seus responsáveis acarretará a imediata rescisão do contrato e abertura de 



 

processo administrativo de punição de empresas, de acordo com o Decreto Municipal n° 

20.137/2019 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 

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

procedimentos de supervisão direta e indireta ou “in loco”, os quais observarão o 

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas em contrato, à verificação do 

movimento dos procedimentos/atendimentos e de quaisquer outros dados necessários ao 

controle, avaliação e auditoria dos serviços prestados. 

8.2. A CONTRATANTE poderá efetuar vistorias nas instalações da CONTRATADA, independente de 

agendamento prévio, anterior ou posteriormente à assinatura do contrato, para verificar se 

persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas por ocasião do 

credenciamento, de acordo com os critérios vigentes na legislação. 

8.3. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da 

CONTRATADA poderá ensejar a não prorrogação do contrato ou a revisão das condições ora 

estipuladas. 

8.4. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não eximirá a 

CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante o Ministério da Saúde, a própria 

CONTRATANTE ou usuários e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

8.5. A CONTRATADA, quando auditada, deverá responder relatório no tempo solicitado pela 

auditoria e disponibilizar documentação solicitada por esta. 

8.6. A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer momento da execução do contrato, de forma 

eletrônica ou física, as comprovações de realização de atendimento: solicitação médica, laudo 

quando cabível e autorização da Central de Regulação do Município, entre outros. 

8.6.1. A entrega da documentação deverá ser feita impreterivelmente dentro dos modelos e 

instruções da Gerência de Controle e Avaliação, sob pena de devolução para ajuste e não 

consideração do processamento e faturamento da competência em questão.  

8.7. A CONTRATADA deverá responder às ouvidorias, questionamentos e solicitações da Gerência 

de Controle e Avaliação/SMS Florianópolis no prazo estabelecido. 

 

 



 

CLÁUSULA  NONA - DAS PENALIDADES  

9.1. Na hipótese de identificação de irregularidades na oferta dos procedimentos, a CONTRATADA 

será notificada pela Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços em Saúde. Caso a situação 

não seja restabelecida ou ocorra reincidência, a CONTRATADA será novamente notificada.  

9.2. Na ocorrência de duas notificações, a Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços em Saúde 

procederá ao encaminhamento de abertura de processo de punição de empresas. 

9.3. A inobservância, pela contratada, de cláusula ou obrigação constante deste contrato ou de dever 

originado de norma legal ou regulamentar pertinente autorizará a contratante a aplicar-lhe as 

sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, ou seja: 

I. Advertência; 

II. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

administração por até 2 (dois) anos; 

III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde que ressarcida 

a administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base na alínea anterior; 

IV. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 

a. Pela inexecução total do objeto do contrato, multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

b. Pelo retardamento no início da prestação dos serviços contratados, multa 

diária de 1% (um por cento) sobre o valor estimado dos serviços em atraso até 

o 10º dia, data a partir da qual se caracterizará o inadimplemento absoluto; 

c. Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

correspondente à parcela dos serviços inexecutados ou executados em 

desacordo com o presente contrato ou com as normas legais e infralegais 

aplicáveis à espécie; 

d. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 

diretamente à execução do objeto do contrato, multa de 0,5% (meio ponto 

percentual) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 



 

e. Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados. 

9.4. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as 

motivar, consideradas as circunstâncias objetivas de cada ocorrência. 

9.5. As sanções previstas nos itens I, II e III desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com 

multa. 

9.6. A contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação, para interpor 

recurso contra a aplicação de qualquer penalidade, a ser dirigido diretamente ao Secretário de 

Saúde. 

9.7. O valor de eventuais multas será descontado dos pagamentos devidos à contratada. 

9.8. A imposição de qualquer das sanções não ilidirá o direito da contratante exigir indenização 

integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade tiver acarretado para os órgãos gestores 

do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal ou ética do 

autor do fato. 

9.9. A violação ao disposto neste item, além de sujeitar a contratada às sanções previstas nesta 

cláusula, autorizará a contratante a reter, do montante devido à contratada, o valor 

indevidamente cobrado, para fins de ressarcimento dos usuários do SUS. 

9.10. A contratada deverá garantir o acesso às suas dependências do Conselho de Saúde, no exercício 

do seu poder de fiscalização. 

9.11. A cobrança de valores dos exames listados neste Edital dos pacientes ou de seus responsáveis 

acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à Declaração de Inidoneidade e 

responsabilização Civil e Criminal; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA CONTRATANTE  

10.1. A CONTRATANTE poderá́, a qualquer tempo, suspender a prestação dos serviços, ou de parte 

deles, desde que notifique por escrito à CONTRATADA, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 

em seu artigo 78, inciso XIV.  

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- GESTOR E FISCAL DO CONTRATO  

11.1. A responsabilidade direta pela gestão do presente Contrato será do Ordenador do Fundo 

Municipal de Saúde, ou a quem ele formalmente designar. 

11.2. A fiscalização do presente Contrato, pelo Contratante, será exercida por um representante ou 

comissão nomeada pelo Gestor do Contrato ao qual terá sua nomeação publicada através de 

portaria e competirá a ele dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua vigência. 

11.3. O Fiscal ou a Comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas envolvidas, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

11.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal ou da Comissão deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção de medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA  

12.1. O contrato terá vigência de 12 meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

por meio de Termos Aditivos, conforme art. 57 da Lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICACÃO  

13.1. O presente Termo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município de 

Florianópolis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERACÃO DO CONTRATO  

14.1. Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da Lei 

no 8.666/93, por meio de Termos Aditivos e por acordo entre as partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO  

15.1. A rescisão contratual poderá ser: 



 

15.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que haja a 

notificação da CONTRATADA com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência; 

15.1.2. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93; 

15.1.3. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência da CONTRATANTE. 

15.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com aplicação 

das penalidades previstas no instrumento; 

15.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal 8.666/93; 

15.3.1. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art 78 acarretará as consequências 

previstas no art 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes do presente 

contrato não resolvidas na esfera administrativa.  

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato na data abaixo 

indicada, em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 

Florianópolis, ___ de ___________ de 202X.  

 

_____________________________________________ 

CONTRATANTE 

_____________________________________________ 

CONTRATADA 
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no inciso II do artigo 87 da Lei Federal n. 
8666/1993 e inciso II do art. 19 do Decreto 
Municipal nº 20.137/2019, por descumprir com as 
obrigações decorrentes da contratação, em 
especial na cláusula 7.1.2 da Ata de Registro de 
Preços n. 119/FMS/2017; e b) suspender 
temporariamente de contratar/licitar com o 
Município de Florianópolis pelo prazo de 01 (um) 
ano, contados da presente publicação, nos termos 
do inciso III do artigo 87 da Lei Federal n. 
8.666/1993 e inciso III do art. 19 do Decreto 
Municipal n. 20.137/2019. Florianópolis, 18 de 
agosto de 2022. SADY BECK JUNIOR, Secretário 
Municipal de Transparência, Auditoria e Controle. 

DECISÃO FINAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
SANÇÃO DE EMPRESAS N. 05/SMA/CPE/2018 O 
Secretário Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle, usando das competências e atribuições 
que lhe foram conferidas no inciso III do artigo 8º 
da Lei Complementar n. 706 de 2021, combinado 
com a Lei Complementar n. 657 de 2019 e, em 
observância ao Decreto Municipal n. 20.137 de 
2019, considerando o que consta nos autos do 
processo administrativo instaurado para apurar 
conduta violatória ao Edital de Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n. 122/DSLC/2017 e após 
ter dado o direito ao contraditório de ampla 
defesa, previstos no art. 5º, inciso LV da 
Constituição Federal DECIDE MANTER a Decisão 
Administrativa Preliminar, ora convertida em 
DECISÃO FINAL e RESOLVE, Suspender 
temporariamente de contratar com o Município de 
Florianópolis, a empresa SEBOLD COMERCIAL 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ n. 
09.196.745/0001-42, pelo prazo de 06 (seis) meses, 
contados da publicação desta decisão, nos termos 
do artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/2002 e inciso 
III do artigo 19 do Decreto Municipal n. 
20.137/2019, por descumprir as obrigações 
previstas na letra “b” do item 14.3 do edital de 
Pregão Eletrônico n. 122/SMA/DSLC/2017. 
Florianópolis, 18 de agosto de 2022. SADY BECK 
JUNIOR, Secretário Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 245 /SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 

Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020;  RESOLVE:  Art. 1º 
NOMEAR a servidora MARIANA VALENÇA 
MARCONDES, matrícula nº 27.633-2, em 
substituição a servidora JOSIANE BORGES, 
matrícula nº 17.729-6, para exercer as funções de 
fiscal das Atas de Registro de Preços vinculadas ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
177/SMA/SUPLC/2022, para a aquisição de 
materiais de avaliação e reabilitação 
fonoaudiológica, para atender às necessidades do 
Centro de avaliação e Reabilitação da 
Aprendizagem da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis.  Art. 2º Esta portaria entra em vigor 
na data da sua publicação.  Florianópolis, 23 de 
agosto de 2022.  Luciano Formighieri  Secretário 
Adjunto Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/NASF/Nº 00417/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe o Decreto Municipal 
nº 5.600/2008 e a Portaria SMS/GAB/Nº 52/2013. 
RESOLVE: DESIGNAR a servidora SIMONE LOLATTO, 
matrícula Nº 23901-1, ocupante do cargo de 1004-
ASSISTENTE SOCIAL, para compor equipe do NASF 
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família) - Centro 1, a 
partir de 07/07/2022. Florianópolis, 23 de agosto 
de 2022. Luciano Formighieri Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde. 

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022/SMS/PMF – O 
Município de Florianópolis, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis - 
SMS, com sede na Av. Henrique da Silva Fontes, 
6.100, Trindade, Florianópolis - SC, por meio da 
Comissão Especial de Credenciamento para 
Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde, 
nomeada pela Portaria N°. 228/SMS/GAB/2021, em 
conformidade, com a Lei 8.666/93, com a Lei Nº. 
8.080/1990, com a Portaria nº. 2567/2016 do 
Ministério da Saúde e demais legislações 
aplicáveis, torna pública a realização de seleção e 
possível contratação de Prestadores de Serviços de 
Saúde para a realização serviços de saúde 
especializados na realização de PROCEDIMENTOS 
COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO 
EM MEDICINA NUCLEAR, nos termos das condições 
estabelecidas no presente instrumento de 
chamamento. Expedido edital no dia: 19/08/2022. 
Vigência do Edital: O presente edital vigerá a partir 
da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Florianópolis/SC e PERMANECERÁ 
ABERTO até que haja ato administrativo dispondo 
em contrário. Local do credenciamento: Sala do 
Protocolo Central da Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis, situada na Av. Henrique da Silva 
Fontes, 6100 – Trindade, Florianópolis/SC. Horário: 
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08:00h às 16:00h. As empresas que queiram se 
credenciar deverão entregar os envelopes no local 
indicado acima. Os envelopes serão abertos em 
dias previamente estabelecidos e divulgados pela 
Comissão Especial de Credenciamento e será 
também transmitida de forma online, podendo 
qualquer interessado em acompanhar acessar o 
link de transmissão que será igualmente divulgado. 
Acesso ao Edital: Os interessados para atenderem 
o chamamento do credenciamento poderão 
consultar o edital anexo ao final desta edição ou 
ainda no endereço eletrônico da SMS 
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index
.php?cms=editais+abertos&menu=9&submenuid=2
420. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA ADS Nº 02280/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Karina Kelli de Assuncao Tavares De, 
matrícula nº 61243-0, Professor Substituto IV 
(1328) Anos Iniciais (014), para no período de 
23/08/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Maria Conceicao Nunes 
(344236), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Morgana Rossi dos Santos, matrícula nº 
62717-8, por estar em licença gestação (02). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de agosto de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02281/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Karina Kelli de Assuncao Tavares De, 
matrícula nº 61243-0, Professor Substituto IV 
(1328) Anos Iniciais (014), para no período de 
23/08/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Maria Conceicao Nunes 
(344236), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Morgana Rossi dos Santos, matrícula nº 
62717-8, por estar em licença gestação (02). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de agosto de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02282/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Julia Bitencourt, matrícula nº 63200-7, 
Professor Substituto I (1324) Auxiliar-educ Especial 
(070), para no período de 01/09/2022 a 
19/10/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Brigadeiro Eduardo Gomes (344208), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular 
Rosangela B da Silveira da Costa, matrícula nº 
61737-7, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 22 de 
agosto de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02283/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Karen Camargo de Alderete, matrícula nº 
64533-8, Professor Substituto III (1326) 
Matematica (008), para no período de 23/08/2022 
a 30/09/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Albertina Madalena Dias (344232), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Catia Machado 
Martins, matrícula nº 33186-4, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de agosto de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01540/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/07/2022, a Portaria nº CTD 00778/22 de 
29/04/2022 de Marcia Aparecida Thomaz da Silva, 
matrícula nº 63359-3 para atuar no(a) Neim 
Hermenegilda Carolina Jacques (343235) , 
referente ao período que passa a ser de 
02/05/2022 a 03/10/2022 licença tratamento 
saude. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 22 de 
agosto de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01541/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/08/2022, a Portaria nº CTD 00987/22 de 
04/08/2022 de Iracema Meneghel Innocente, 
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