MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
6° GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
(GRUPO JOS£ BONIFACIO E PRESIDENTE ERNESTO GEISEL)

CREDENCIANTE: UNIAO FEDERAL/ MINISTERIO
DA DEFESA/ EXERCITO BRASILEIRO/ 6° GRUPO
DE MISSEIS E FOGUETES.
CREDENCIADA: CENTRO MEDICO MATSUMOTO
LTDA.
OBJETO: Prestagao de servigos de assistencia
medico-hospitalar.
NATUREZA: Ostensiva.
VIGENCIA: /^de Jtoiio ajftte

)W

de 2020.

VALOR ESTIMADO: R$ 200.000,00
CONTRATO N° 05/2019: originado do Processo de
Inexigibilidade n° 001/2019 do 6° GMF vinculado ao
INEX-OCS/PSA (nup:
Edital n° 02/2017
64572.002617/2017-14).
A UNIAO, entidade de direito publico interne, atraves do Ministerio da
Defesa - Comando do Exercito - Comando Militar do Planalto (CMP), e mais
especificamente por intermedio do 6° Grupo de Mi'sseis e Foguetes - 6° GMF,
Orgao sediado na Br 020 Km 7, zona rural, Formosa-GO, com inscrigao no
CNPJ sob o n° 09.580.106/0001-86, neste ato representado
por seu
Comandante e Ordenador de Despesas, o Sr Tenente Coronel JEAN LAWAND
JUNIOR, nomeado(a) pela Portaria N° 791, DE 29 DE MAIO DE 2018,
publicada na Segao 2 do Diario Oficial da Uniao de 05 de junho de 2018,
inscrito(a) no CPF sob o n° 178.242.618-32 portador(a) da Carteira de
Identidade
n°
011101964-2,
adiante
denominada,
simplesmente,
CREDENCIANTE, e de outro lado a Organizagao Civil de Saude CENTRO
MEDICO MATSUMOTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.098.126/0001-79,
estabelecida a Avenida Angelo Chaves n° 70, Centro, Formosa - GO, neste ato
representada pela Sra. Daniela Barreto Matsumoto, portadora da cedula de
identidade n° 538.189-4 Exp. Ministerio de Marinha, inscrita no CPF sob o n°
911.212.481-8, residente e domiciliada na Avenida Angelo Chaves n° 70,
Centro, Formosa - GO, doravante denominada CREDENCIADA, tern entre si
justo e contratado, nos termos da seguinte legislagao infraconstitucional: Lei n°
4.320, de 17 de margo de 1964; Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto

n° 92.512, de 2 de abril de 1986; Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de
1986; Portaria Ministerial n° 796, de 28 de dezembro de 2011 (IG 10-48);
Portaria Ministerial n° 305, de 7 de junho de 1995 (IG 12-02); Portaria n° 761,
de 2 de dezembro de 2003; Portaria n° 653, de 30 de agosto de 2005 (IG 3032); IN/SLTI/MPOG n° 02, de 11 de outubro de 2010; (IR 30-38); Portaria 117,
de 19 de maio de 2008 (IG 30-57); Portaria 422, de 19 de junho de 2008 (IG
30-18); Portaria 727, de 08 de outubro de 2007; Instrugao Normativa 05, de 21
de junho de 1995, do MARE; Instrugao Normativa 01/1997, da Secretaria do
Tesouro Nacional; Portaria 2.048, de 05 de novembro de 2008, do Ministerio da
Saude; Nota Informativa Nr 001-DSau, de 13 de outubro de 2011; que integram
o presente Termo de Contrato, que sera regido pelas seguintes clausulas e
condigoes estipuladas:
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato e o credenciamento de Organizagoes Civis de
Saude (OCS) com a finalidade de garantir aos militares da ativa, da reserva ou
reformados, pensionistas e seus dependentes, beneficiarios do Fundo de
Saude do Exercito (FuSEx), aos usuarios do Fator de Gusto (FC), aos
servidores civis do Exercito e dependentes, beneficiarios da Prestagao de
Assistencia a Saude Suplementar dos Servidores Civis do Exercito Brasileiro
(PASS) e aos Ex-combatentes, seus dependentes e pensionistas, beneficiarios
do Sistema de Assistencia Medica- Flospitalar aos Ex-combatentes (SAMExCmb), nas condigoes especificadas neste instrument e no Edital, por
intermedio do CREDENCIADO em seu estabelecimento, a prestagao de
servigos de assistencia medico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnostico
e terapeutico na especialidade de Oftalmologia, em carater complementar e de
forma continuada, em consultorios, a m'vel ambulatorial.
1.2. A prestagao de servigos de assistencia medico-hospitalar, ambulatorial e
de apoio diagnostico e terapeutico objeto deste contrato, por meio de
Organizagoes Civis de Saude (OCS) - CLlNICAS ESPECIALIZADAS, sera
executada, nos termos do Projeto Basico, nas seguintes modalidades de
atendimento:
Proctologia, dermatologia, ginecologia/obstetncia, angiologia, ortopedia,
neurologia,
clmica
medica,
cardiologia,
gastroenterologia,
ultrassonografia, otorrinolaringologia, urologia, nutrigao e pediatria.
Relagao dos servigos: Pequenas Lesoes: Cauterizagao quimica (Grupos de
ate 5 lesoes), Curetagem simples de Lesoes de Pele, Eletrocoagulagao de
lesoes pele/mucosa para grupo de ate 5 lesoes, Biopsia Incisional, Exerese e
sutura de hemangioma, Linfan ou nevu (grupo de ate 5 lesoes), Exerese e
Sutura Lesoes (Circular ou nao) com rotagao de retalho, Abrasao Cirurgica (Por
Sessao), Exerese de lesao com auto enxerto, Cauterizagao Quimica (Por
grupo de ate 5 lesoes), Excisao de Flemangioma Extenso Por Embolizagao,
Excisao e sutura de labio ou orelha 250CH, Excisao e sutura de unha
encravada p/ dobra ungueal, Excisao e sutura simples de pequenas lesoes —

por 5 lesoes 150CH, Plastica em Z ou W, Exerese de lesao ± Enxertia,
Esfoliagao quimica profunda 300CH, Eletroencefalograma em Vigilia (Sem foto
estimulagao) 120 CH, EEGQ com analise de coerencia, Mapeamento Cerebral
com Eletroencefalograma, Eletroencefalograma de Rotina, P300, Ecodoppier
Transcaniano, Potencial Evocado Auditive , Video Colonoscopia, Endoscopia
Digestiva Alta (Esofago Gastro Duodenoscopia), Polipectomia de Colon
(Independente do numero de polipo), Colonoscopia com Biopsia,
Retossigmoidoscopia Rigida, Retossigmoidoscopia Flexivel, Biopsia ou
Citologia (Endoscopia Digestiva Alta ou Baixa), Retossigmoidoscopia Flexivel,
Retossigmoidoscopia c/ Biopsia 200 OH, Polipectomia de Esofago,Estomago
Ou duodeno, Retirada de Corpo Estranho no Esofago,Estomago e Duodeno,
ECG, Teste Ergometrico, Holter 24hs, Mapa, Biopsia do colo Uterino, Abdomen
Superior (Figado -Vias Biliares-Vesicula- Pancreas- Bago), Abdomen Total
(Abdomen Superior- RinsRetroperitonio E Bexiga), Aparelho Urinario Feminine
(Rins E Bexiga), Aparelho Urinario Masculine (Rins, Ureteres,Vesicula),
Articulagoes, Craniana, Ecodoppercardiograma Transtoracico, Hipocondrio
Direito (Figado - Vesicula - Vias Biliares - Pancreas), Obstetrica, Glandulas
Salivares (Todas), Mamas, Orgaos Superficiais (Tireoide ou Escroto ou Penis
Craniano), Pelvica (Ginecologica), Pelvica (Transvaginal), Obstretica Gestagao
Multiple Cada Feto, Prostata - Via Abdominal, Torax (Extra-Cardfaco),
Transvaginal P Controls De Ovulagao (3 Ou Mais Exames Seriados), Estudo
de 3 ou mais vasos com Doppler Convencional, Doppler Colorido Venoso de
Membros Inferiores, Doppler Colorido das arterias de Membros Inferiores,
Obstretica Morfologica.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS BENEFICIARIOS
2.1. Sao beneficiarios do atendimento por parte do CREDENCIADO:
2.1.1. Militares da Ativa, da Reserva Remunerada e Reformados do
Exercito Brasileiro e seus dependentes - assistidos pelo Fundo de Saude do
Exercito (FuSEx) ou pelo Fator de Custo (FC).
2.1.2. Pensionistas de militares do Exercito Brasileiro e seus
dependentes - assistidos pelo Fundo de Saude do Exercito (FuSEx) ou pelo
Fator de Custo (FC);
2.1.3. Servidores Civis do Exercito Brasileiro (Ativos e Inativos) e seus
dependentes - assistidos pela Prestagao de Assistencia a Saude Suplementar
dos Servidores Civis do Exercito Brasileiro (PASS).
2.1.4. Pensionistas de Servidores Civis do Exercito Brasileiro assistidos pela Prestagao de Assistencia a Saude Suplementar dos Servidores
Civis do Exercito Brasileiro (PASS).

2.1.5. Ex-combatentes, seus dependentes e pensionistas - assistidos
pelo Sistema de Assistencia Medica-Hospitalar aos Ex-combatentes (SAMExCmb).
2.1.6. Outros integrantes do Exercito Brasileiro, desde que assistidos
pelo
CREDENCIANTE e quando formalmente encaminhados.
2.2. Da Identificagao dos Beneficiarios:
2.2.1. A identificagao dos pacientes, usuarios do FuSEx, FC, da PASS
ou Ex-Cmb e feita mediante a apresentagao da Carteira de Identidade e do
Cartao de Beneficiario do FuSEx ou da PASS, acompanhados da Guia de
Encaminhamento do SIRE (Sistema de Registro de Encaminhamentos).
2.2.2. Quando o paciente nao possuir o cartao de beneficiario, devera
apresentar, no ato do atendimento, Declaragao Provisoria de Beneficiario do
FuSEx, FC, da PASS, ou Ex-Cmb, fornecida pela Unidade de Vinculagao (UV),
acompanhada da carteira de identidade ou outro documento de identificagao
proprio.
2.2.3. Quando o paciente for urn dependente e, por qualquer motive, nao
possuir identidade propria, devera ser apresentado, alem do seu Cartao de
Beneficiario do FuSEx, FC, da PASS ou Ex-Cmb, o Cartao de Beneficiario e
Identidade do contribuinte responsavel (titular).
2.2.4. A crianga sera identificada por sua Certidao de Nascimento, que
comprovara ser a mesma filho(a) do militar ou servidor civil, condigao
indispensavel para o direito ao atendimento por conta do CREDENCIANTE.
2.2.5. Os militares no servigo inicial usuarios do Fator de Custo deverao
ser encaminhados por UAt, portando a Guia de Encaminhamento e deverao
apresentar a identidade militar ou a carteira de identidade.
3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VINCULAQAO AO EDITAL
Este instrumento esta vinculado ao Edital de Credenciamento N°
3.1.
002/2017-INEX-OCS-PSA/60 GMF, do 6° Grupo de Misseis e Foguetes, de 05
de outubro de 2018, do qual e parte integrante, bem como seus anexos.

4. CLAUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO:
4.1.1. CONTRATACAO DIRETA: os credenciamentos serao realizados
diretamente, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO, com fundamento no caput
do Art. 25 da Lei 8666/93, considerando que a competigao se mostra inviavel a
partir do momento em que o 6° Grupo de Misseis e Foguetes se propoe
credenciar todos os interessados que, satisfazendo as condigoes de

habilitagao, manifestarem interesse em prestar os servigos nos termos, nas
condigoes e PREQOS estabelecidas no presente Edital.
4.1.2. DEMANDA DO CREDENCIADO: sera determinada de acordo com
a manifestagao dos beneficiarios dos Sistemas SAMMED/FuSEx/PASS/ExCmb, excluindo-se a vontade da Administragao quanto ao direcionamento do
atendimento.
4.1.3. PREDETERMINAQAO DE PREQOS: O CREDENCIANTE se
propoe, quanto ao objeto do presente edital, a remunerar os servigos prestados
pelos CREDENCIADOS (OCS e PSA), constantes dos contratos, com base em
tabelas preestabelecidas no Referencial de Valores (Anexo 1 do Projeto
Basico).
4.2. LEGISLAQAO E ORDENS APLICAVEIS: O procedimento de
credenciamento observara integralmente as disposigoes da seguinte legislagao
infraconstitucional: Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964; Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993; Decreto n° 92.512, de 2 de abril de 1986; Decreto n° 93.872,
de 23 de dezembro de 1986; Portaria Ministerial n° 796, de 28 de dezembro de
2011 (IG 10-48); Portaria Ministerial n° 305, de 7 de junho de 1995 (IG 12-02);
Portaria n° 761, de 2 de dezembro de 2003; Portaria n° 653, de 30 de agosto
de 2005 (IG 30-32); IN/SLTI/MPOG n° 02, de 11 de outubro de 2010; Portaria
878, de 28 de novembro de 2006 (IG 30-16); Portaria n° 48, de 28 de fevereiro
de 2008 (IR 30-38); Portaria 117, de 19 de maio de 2008 (IG 30-57); Portaria
422, de 19 de junho de 2008 (IG 30-18); Portaria 727, de 08 de outubro de
2007; Instrugao Normativa 05, de 21 de junho de 1995, do MARE; Instrugao
Normativa 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional; Portaria 2.048, de 05
de novembro de 2008, do Ministerio da Saude; Nota Informativa Nr 001-DSau,
de 13 de outubro de 2011; RDC/ANVISA n. 50, de 21 de fevereiro de 2002;
Portaria N° 466, do Ministerio da Saude, de 04 de junho de 1998; Decreto n°
7.689, de 2 de margo de 2014, da Presidencia da Republica; Portaria n° 1.169,
de 26 de setembro de 2014, do Comandante do Exercito.

5. CLAUSULA QUINTA
DO
RESPONSABILIDADE DAS PARTES

REGIME

DE

EXECU?AO

E

5.1. A apresentagao do paciente ao CREDENCIADO sera feita mediante Guia
de Encaminhamento (GE) emitida no SIRE (Sistema de Registro de
Encaminhamentos), com a discriminagao taxativa dos servigos a serem
prestados pelo CREDENCIADO.
5.2. A Guia de Encaminhamento sera expedida pelo 6° Grupo de Misseis e
Foguetes,
Organizagao Militar Encaminhadora que responde pelo
CREDENCIANTE nos atos de encaminhamento de pacientes, de
acompanhamento dos atendimentos, de conferencia das despesas e liquidagao
das mesmas.
5.2.1. Os pacientes deverao ser encaminhados por medico militar, apos
esgotados todos os recursos existentes na OMS, e deverao portar oT^artao de

Beneficiario do FuSEx ou da PASS, a guia de encaminhamento e um
documento que permita a identificagao do usuario.
5.3. Todos os casos em tratamento com o CREDENCIADO deverao ser
reavaliados por medico militar, semestralmente, visando definir ou nao a
necessidade de continuagao do tratamento.
5.4. O CREDENCIADO devera proceder a correta identificagao dos
USUArIOS, conforme explicito na CLAUSULA SEGUNDA, sendo responsavel
por procedimentos de identificagao incorretos.
5.4.1. O CREDENCIADO somente prestara atendimento mediante
apresentagao da Guia de Encaminhamento do SIRE, exceto nos casos de
comprovada urgencia e ou emergencia, situagao esta em que o Medico Auditor
do 6° GMF devera ser contatado pelo CREDENCIADO para tomar
conhecimento da situagao e, se for o caso, autorizar verbalmente o
procedimento, providenciar a Guia de autorizagao do SIRE no prazo de 24
horas e controlar a emissao da mesma.
5.4.2. Ao termino de cada atendimento, o paciente ou responsavel
devera rubricar a Guia de Encaminhamento do SIRE, reconhecendo o
atendimento e sendo alertado pelo CREDENCIADO para conferir todas as
despesas de sua responsabilidade.
5.4.3. Nos casos de retorno de consulta ambulatorial, apenas para
entrega e avaliagao de exames complementares solicitados pelo proprio
profissional, nao sera cobrada nova consulta, desde que o beneficiario procure
o prestador de servigo para agendar consulta de retorno em ate 15 dias da
consulta original. Se houver necessidade de executar procedimento medico ou
emitir laudo para o exame, sera cobrada nova consulta.
5.4.3.1. Existe a possibilidade do atendimento de distinta doenga
no mesmo paciente o que caracteriza novo ato profissional passive! de
cobranga de novos honorarios medicos.
5.4.3.2. No caso de alteragoes de sinais e/ou sintomas que
venham a requerer nova anamnese, exame fisico, hipoteses ou
conclusao diagnostica e prescrigao terapeutica o procedimento devera
ser considerado como nova consulta e dessa forma ser remunerado.
5.4.3.3. Nas doengas que requeiram tratamentos prolongados
com reavaliagoes e ate modificagoes terapeuticas, as respectivas
consultas poderao, a criterio do medico assistente, ser cobradas.
S.4.3.4. Fica estipulado, como referenda para fins de RETORNO
DE CONSULTAS, o prazo de 15 (Quinze) dias a contar da consulta
originaria, desde que o beneficiario procure o CREDENCIADO para
agendar consulta com o profissional assistente dentro desse prazo.
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5.5. Os procedimentos medicos complementares serao prestados diretamente
por profissional da propria OCS ou terceirizados, quando necessario,
caracterizando-se como executores dos servipos, sob responsabilidade do
CREDENCIADO:
5.5.1. Os membros do corpo clmico do CREDENCIADO.
5.5.2. O profissional
CREDENCIADO.

que

tenha

vinculo

empregaticio

com

o

5.5.3. O autonomo que presta servigo ao CREDENCIADO, em carater
regular.
5.5.4. Organizagoes Civis ou Profissionais de Saude prestadores de
servigos auxiliares de diagnostico e terapia, vinculados a OCS, contratados
pelo CREDENCIANTE.
5.5.5. O instrumentador tecnico nos casos de cirurgias e outros
procedimentos medicos que necessitem de tais especialidades.
5.6. Nos procedimentos objeto deste termo, o CREDENCIADO utilizara todos
os recursos quanto aos Profissionais, servigos, equipamentos e materiais
necessaries ao atendimento dos USUARIOS.
5.7. O abandono do tratamento, pelo beneficiario, implicara no termino da
autorizagao para o procedimento e na indenizagao do servigo ja prestado. O
CREDENCIADO devera comunicar a CREDENCIANTE, por escrito, em ate 03
(tres) dias uteis apos a ocorrencia, eventuais faltas de beneficiaries a
procedimentos ja agendados, a fim de ser verificado pelo CREDENCIANTE se
houve ou nao abandono de tratamento e adogao das providencias decorrentes.
5.8. As partes se obrigam a corrigir, remover ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, as falhas e incorregoes resultantes de suas
responsabilidades.
5.9. O CREDENCIADO e responsavel por eventuais danos causados
diretamente a Administragao (inclusive a instalagoes, equipamentos e
aparelhagens) ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do presente termo, nao restringindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento efetuado pelo CREDENCIANTE.
5.10. Qualquer alteragao ou modificagao que importe em diminuigao da
capacidade operativa do CREDENCIADO podera ensejar a revisao das
condigoes ora estipuladas.
5.11. A execugao e o controle do presente instrumento serao avaliados pelo
CREDENCIANTE, mediante supervisao direta ou indireta dos procedimentos
realizados, atraves do comparecimento periodico e regular de pelo menos urn
dos membros da equipe de Auditores do CREDENCIANTE as dependencias do

CREDENCIADO, a fim de examinar a documentagao nosologica dos pacientes;
assim como a qualidade das instalagoes e do servigo prestado.
5.12. O CREDENCIADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo
CREDENCIANTE, documentos medico-legais, justificativas para exames, lista
de pacientes internados e quaisquer outros documentos pertinentes segundo
as normas de regulamentagao vigentes.
5.13. A solicitagao de exame ou procedimento coberto pelo FUSEx, PASS,
Fator de Custo ou Ex- Cmb, decorrente de atendimento realizado em OCS ou
por PSA, sera, obrigatoriamente, precedida de analise por medico militar ou
servigo de auditoria do CREDENCIANTE, que decidira pela sua autorizagao ou
negagao.
5.14. E vedada a prescrigao de exames em bloco ou daqueles que partam da
iniciativa do proprio usuario, conforme estabelece o Art. 10 da Portaria n° 048DGP/2008.
6. CLAUSULA SEXTA - DA URGENCIA E EMERGENCIA:
6.1. Os casos de urgencia e ou emergencia, poderao ser atendidos mediante a
identificagao previa do usuario, pelo CREDENCIADO, na forma expressa na
clausula segunda, devendo esta comunicar imediatamente o fato ao Medico
Auditor do 6° GMF, citado na clausula quarta, item 5.4.1, por telefone e por
documento escrito, contendo copia do relatorio medico do ato do atendimento,
no prazo de 24 (vinte e quatro) boras, independentemente de qualquer
obrigagao do usuario com a Instituigao Militar. Esta comunicagao visa
regularizar a prestagao do servigo e definir o responsavel pelas despesas junto
ao CREDENCIADO, isto e, se as mesmas correrao por conta do
CREDENCIANTE ou do paciente.
6.2. Todo tratamento de emergencia sera comprovado por laudo emitido de
proprio punho pelo medico atendente, com especificagao do diagnostico do
moment© do atendimento e demais informagoes necessarias a definigao do
estado clmico do paciente, independente de qualquer outra agao. Estas
providencias permitirao a caracterizagao da situagao de emergencia por parte
do medico militar designado pelo 6° GMF, justamente para este fim.
6.3. O CREDENCIANTE, ao reconhecer que o paciente internado na situagao
de emergencia tenha direito a continuidade do atendimento, emitira uma GE e
a enviara ao CREDENCIADO.
6.4. O CREDENCIANTE, julgando que o paciente nao possa ser atendido, por
contrariar quaisquer dos dispositivos da legislagao que o reconhega como
Beneficiario do Exercito, nao emitira a Guia de Encaminhamento e informara ao
CREDENCIADO que nao se trata de Beneficiario do FuSEx ou da PASS e que
o mesmo nao tera as suas despesas - cobertas pelo Sistema.
6.5. Os atendimentos por especialistas ou os referentes a exames
complementares de diagnostico poderao ser realizados nas dependencias do

CREDENCIADO, independentemente de GE (Guia de Encaminhamento no
SIRE), desde que justificados pelo medico, conforme previsto nas normas de
auditoria tecnica de convenios.
7. CLAUSULA SETIMA - DO DIREITO DAS PARTES
7.1. O presente termo de credenciamento devera ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com a legislagao pertinente e as clausulas avengadas,
respondendo cada qual, pelas consequencias de sua inexecugao total ou
parcial.
7.2. Constitui direito legal do CREDENCIANTE de ter o servigo objeto deste
credenciamento prestado dentro dos prazos e nas condigoes no mesmo
estabelecidas.
7.3. E direito legal do CREDENCIADO receber do CREDENCIANTE o
pagamento pela prestagao dos servigos, objeto deste credenciamento, nos
prazos e condigdes no mesmo estabelecidas.
7.4. O CREDENCIADO reconhece os direitos da Administragao, em casos de
rescisao contratual, previstos nos Art. 78 e 79, da Lei n° 8.666/93, alterada
pelas Leis n° 8.883/94 e n° 9.648/98.
7.5. O CREDENCIADO declara possuir capacidade tecnica, instalagdes
prediais, recursos materials e pessoal especializado de modo a permitir a
consecugao dos objetivos definidos no presente credenciamento, tendo ciencia
de que somente podera realizar atendimentos compativeis com os servigos
compreendidos na clausula primeira.
7.6. O nao exercicio pelo CREDENCIANTE, de quaisquer de seus direitos
contratuais ou legais, representara ato de mera tolerancia e nao implicara em
novagao, nao havendo, pois, desistencia dos referidos direitos, os quais
poderao ser exercidos em qualquer momento.
8. CLAUSULA OITAVA - DOS PREQOS
8.1. Os procedimentos decorrentes dos servigos objeto deste credenciamento,
descritos no ITEM 2. do Edital e na CLAUSULA PRIMEIRA deste contrato,
incluindo as diarias, taxas e servigos hospitalares, materials, medicamentos,
as orteses, proteses e materiais especiais e cirurgicos (OPME), bem como
as dietas especiais e outros produtos nutricionais industrializados serao
apregados e remunerados de acordo com o Referencial de Valores - Anexo 1
do Projeto Basico.
9. CLAUSULA NONA - DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento das despesas decorrentes da prestagao dos servigos objeto
do presente contrato sera precedido de consulta ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), verificando-se a regularidade fiscal do

CREDENCIADO, conforme INSTRUQAO Normativa MPOG/SLTI N° 2, de 11
de outubro de 2010.
9.2. Os pagamentos serao efetuados mediante Ordem Bancaria, em favor do
CREDENCIADO, na Conta Corrente, Agenda e Banco informados, apos a
apresentagao de Nota Fiscal dos servigos e lisura das faturas devidamente
discriminadas. Devera constar no corpo das respectivas faturas o pen'odo de
competencia do faturamento.
9.3. A Nota Fiscal correspondente a prestagao do servigo prestado devera ser
emitida em nome do 6° Grupo de Mfsseis e Foguetes, portador do CNPJ Nr
09.580.106/0001-86, para recurso do Tesouro Nacional, e do CNPJ Nr
09.580.106/0002-67, para recurso do Fundo do Exercito, da qual devera constar
o numero da Nota de Empenho correspondente e os dados bancarios do
CREDENCIADO, para credito em conta corrente do valor devido, assim como a
discriminagao detalhada dos servigos cobrados.
9.4. O CREDENCIANTE realizara a aferigao das faturas, por meio da Segao de
Contas Medicas do 6° Grupo de Mfsseis e Foguetes e o pagamento das
despesas constantes das notas fiscais, na medida em que estas forem
apresentadas, sendo vedada a acumulagao das mesmas para providencias
posteriores sem motives justificados.
9.5. O CREDENCIANTE efetuara o pagamento das faturas apresentadas nas
condigoes prescritas, no prazo maximo, contado da data de protocolo das
mesmas no 6° Grupo de Mfsseis e Foguetes e apos a aferigao da respectiva
lisura, de ate 90 (noventa) dias.
9.5.1. Dos pagamentos efetuados serao retidos automaticamente os
tributes federais, conforme Instrugao Normativa n° 480-SRF, de 15 de
dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal, e contribuigao para a
Previdencia Social, conforme Instrugao Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de
julho de 2005, da Secretaria da Previdencia Social.
9.5.2. Serao retidos, ainda, tributes municipals, por forga do item IV, do
Art. 1°, do Decreto n° 7.818/99, e da Lei Complementar n° 116, de 16 de maio
de 1997.
9.5.3. O CREDENCIADO regularmente optante pelo Simples Nacional,
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao
tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao
por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
9.6. Toda situagao anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, sera imediatamente informada ao CREDENCIADO.

9.7. A Administragao deduzira do montante a ser pago os valores
correspondentes as multas e/ou indenizagoes devidas por parte do
CREDENCIADO.
9.7.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado
sera precedido de processo administrative em que sera garantido o
contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que Ihes sao
inerentes.
9.7.2. E vedado ao CREDENCIADO transferir a terceiros os direitos ou
creditos decorrentes do contrato.
9.8. O CREDENCIADO se obriga a apresentar a CREDENCIANTE, ate 5° dia
util de cada mes, as faturas em 01 (uma) via, em nome do 6° Grupo de Misseis
e Foguetes, anexando todos os comprovantes de despesas, as Guias de
Encaminhamento do FuSEx, PASS, Fator de Gusto ou Ex-Cmb com as
assinaturas dos beneficiaries ou de seus responsaveis, a relagao de materiais
e medicamentos gastos, em sala de cirurgia ou fora dela, relatives aos
atendimentos prestados no mes considerado.
9.8.1. As faturas deverao ser processadas separadamente quanto a
natureza do vinculo do beneficiario, ou seja, FuSEx, PASS, Fator de Gusto ou
Ex-Cmb, discriminando numero de ordem, data, numero da Guia de
Encaminhamento, nome do usuario, numero do documento de identidade,
numero de matricula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso,
numero de matricula no cadastre de beneficiarios do FuSEx (numero de cartao
FuSEx, composto pelo Codigo de Pessoal - PREC/CP - mais sequencia
familiar), se militar contribuinte do FuSEx, codigo da Tabela AMB/92, e
honorarios, codigos da tabela SIMPRO (materiais e medicamentos), com valor
em R$ (reais), relatorio de conferencia (espelho) e uma ficha de controle de
procedimentos.
9.8.2. Nas contas referentes a internagao de longa duragao, o
CREDENCIADO apresentara a respectiva fatura a cada15 (quinze) dias,
entregando a primeira fatura ate 5° dia util de cada mes e a segunda ate o 19°
(decimo nono) dia util do mes.
9.8.3. As faturas deverao ser entregues no Setor de Auditoria de Contas
Medicas do 6° GMF, das 08:00h as 12:00h e de 13:00 as 16:30.
9.8.4. Aceita a documentagao, dentro do prazo acima fixado, a mesma
sera recebida por meio de termo circunstanciado assinado pelas partes.
9.9. O CREDENCIANTE realizara glosa, total ou parcial, por meio de despacho
devidamente motivado, de todos os valores referentes a servigos, materiais e
medicamentos descritos na fatura e que estejam em DESACORDO com este
contrato.
9.9.1. O Setor de Auditoria de Contas Medicas do 6° GMF tera o prazo
de ate 30 dias, contados do recebimento da fatura para apresentar o “Relatorio
de Glosa” as eventuais divergencias.

9.9.2. O CREDENCIADC podera interpor representagao - RECURSO
DE GLOSA, nos termos do inciso II do Art. 109 da Lei 8.666/93, contra a
decisao da Segao de Audiioria, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do dia da
comunicagao pelo CREDENCIANTE.
9.9.3. Interposto RECURSO DE GLOSA, se reconsiderada a decisao o
procedimento de pagamento prosseguira seu curso. Caso a Segao de Auditoria
nao reconsidere sua decisao, encaminhara o RECURSO a autoridade superior,
nos termos do Art. 56 da lei 9.784/99.
9.9.4. Decorrido o prazo para o RECURSO DE GLOSA sem que o
CREDENCIADO se manifeste, as inconsistencias apontadas no Relatorio de
Glosa serao consideradas aceitas.
9.10. Quando da ocorrencia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragao, o valor devido devera ser acrescido de
compensagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu
vencimento ate a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mes, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicagao das seguintes formulas:

I = (TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Indice de compensagao financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

10. CLAUSULA DECIMA- DA REVISAO DOS PREQOS.
10.1. Depois de transcorridos 12
presente Termo Contratual, podera
valores aqui estipulados, por meio
Credenciamento, quando da sua
Apostilamento quando a data da
prorrogagao do credenciamento.

(doze) meses da data de publicagao do
ser aplicado indice para recomposigao dos
de Termo Aditivo ao respective Termo de
prorrogagao, ou por meio de Termo de
recomposigao nao for coincidente com a

10.2. O mdice para recomposigao dos valores sera apurado pelo
CREDENCIANTE, tendo como referencia a variagao percentual da UCO
(Unidade de Gusto Operacional) da tabela AMB/92 utilizada neste Edital, tendo
como limite maximo a variagao anual do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA).
10.3. Apurado o mdice para recomposigao dos valores, sera solicitada ao
Comando da 11a Regiao Militar, Escalao Superior do 6° GMF autorizagao para
a sua aplicagao.

10.4. Visando assegurar tratamento isonomico na prestagao dos servigos, o
mdice para recomposigao dos valores apurado valera para todos os
credenciados e sera aplicado a partir da data de prorrogagao do
credenciamento ou de outra data fixada pelo CREDENCIANTE, tendo em vista
o interesse publico.
11. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA VIGENCIA.
11.1. O prazo de vigencia deste Termo de Credenciamento e aquele fixado no
Edital, com im'cio na data de
I/.?.!? e encerramento em
.... 1podendo ser prorrogado por interesse das partes ate o
limite de 60 (sessenta) meses de acordo com o previsto no inciso II do Art. 57
da Lei 8.666/93, desde que haja autorizagao formal da autoridade competente
e observados os seguintes requisites:
11.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;
11.1.2. A Administragao mantenha interesse na realizagao do servigo;
11.1.3. A contratada manifesto expressamente interesse na prorrogagao.
11.1.4. A CONTRATADA nao tern direito subjetivo a prorrogagao
contratual.
11.2. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de
termo aditivo.
11.3. O CREDENCIADO dara im'cio aos servigos na data de assinatura do
Termo de Credenciamento, ou em outra acordada com a Administragao,
cumprindo e fazendo cumprir suas clausulas.
12. CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
12.1. As despesas para execugao do(s) servigo(s) constante(s) do Objetivo
deste Edital correrao por conta dos recursos provenientes da Gestao 160055 Tesouro Nacional e Gestao 167086 - Fundo do Exercito. Os pagamentos dos
credenciamentos constam dos Programas de Trabalho para os beneficiarios do
Fundo de Saude do Exercito (FuSEx): 05302063728870001; beneficiarios
Fator de Custo(SAMMED): 05302063720590001 e Servidores Civis do
Exercito: 05301075020040001.
13. CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - A RESPONSABILIDADE CIVIL
13.1. A fiscalizagao ou o acompanhamento da execugao deste instrumento
contratual nao exclui nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO.
13.2. O CONTRATADO sera responsavel, civil e penalmente, pelos danos
causados aos pacientes, por terceiros vinculados, decorrentes de omissao,
voluntaria ou nao, negligencia, impericia ou imprudencia.

14. CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DAS SANgOES
14.1. Pelo atraso injustificado na execugao das obrigagoes decorrentes do
contrato, o CREDENCIADO estara sujeito, a criterio do 6° GMF, ao pagamento

de multa de ate 0,5% sobre o valor global do contrato, por dia de atraso,
limitada a 30 (trinta) dias de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei
n° 8.666/1993.
14.1.1. A multa acima nao impede que a Administragao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangoes previstas neste Edital.
14.2. O descumprimento das obrigagoes contratuais, inclusive sua inexecugao,
total ou parcial, e/ou das condigoes previstas neste Edital sujeitara o
CREDENCIADO, a criterio do 6° GMF, na forma do disposto no art. 87,-da Lei
n° 8.666/1993, as seguintes penalidades:
14.2.1. Advertencia.
14.2.2. Em caso de inexecugao parcial, multa compensatoria de ate 8%
sobre o valor do contrato por ocorrencia.
14.2.3. Em caso de inexecugao total, multa compensatoria de ate 20%
sobre o valor do contrato.
14.2.4. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e
impedimento de contratar com o 6° Grupo de Misseis e Foguetes, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos.
14.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que
seja promovida sua reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, a ser concedida sempre que o CREDENCIADO ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no subitem anterior.
14.4. As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e
impedimento de contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Publica poderao tambem ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta
Lei:
14.4.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributes.
14.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento.
14.4.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administragao em virtude de atos ilicitos praticados.
14.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrative, em
que seja assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os
meios e recursos que Ihes sao inerentes.

14.6. Nos termos do § 3° do Art. 56 da Lei 8.6661993, a multa sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.
14.7. As sangoes previstas nos subitens 14.2.1 e 14.2.4 poderao ser aplicadas
juntamente com a dos subitens 14.2.2 e 14.2.3, facultada a defesa previa do
interessado, no respective processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
14.8. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica e de competencia exclusiva do Ministro de Estado da
Defesa, facultada a defesa do interessado no respective processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser requerida apos 2
(dois) anos de sua aplicagao.
14.9 Nos casos em que houver a recusa de profissional contratado pelo
CREDENCIADO para a execugao dos servigos, este ultimo devera emitir
expediente administrative ao 6° GMF informando o ocorrido com no mmimo 30
dias de antecedencia, periodo no qual restara obrigada a continuidade da
prestagao dos servigos, sendo-lhe concedido prazo de ate 60 dias, contados do
informe a administragao, para a recolocagao do profissional com vistas a dar
continuidade ao contrato, no que caso nao atendido estara sujeita as
penalidades do item 14.
14.10 O inadimplemento da Administragao nao faculta ao particular contratado
o descumprimento do contrato (inclusive sua inexecugao), estando o mesmo
sujeito as penalidades constantes no item 14.2 deste Termo de
Credenciamento caso assim o faga. No entanto e assegurado ao contratado a
indenizagao dos prejuizos ou a rescisao do contrato caso a Administragao nao
cumpra as obrigagoes, nos termos do inciso XV do Art. 78 da Lei 8.666/1993.
14.11. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do 6° Grupo de
Mfsseis e Foguetes.
15. CLAUSULA DECIMA-QUINTA - DA RESCISAO
15.1. O credenciamento podera ser rescindido nos casos de inexecugao total
ou parcial, na incidencia dos motives citados no art. 78 da Lei n° 8.666/1993,
conforme abaixo descrito:
15.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administragao, nos
seguintes casos:
15.1.1.1. Nao cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos
clausulas e servigos contratados.
15.1.1.2. Interrupgao dos trabalhos por parte do CREDENCIADO
sem justa causa e previa comunicagao a Administragao.
15.1.1.3. Atraso injustificado no inicio dos servigos.

15.1.1.4. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a
associagao do CREDENCIADO com outrem, a cessao ou transferencia,
total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas
neste edital e no contrato.
15.1.1.5. Nao atendimento das determinagoes regulares
emanadas da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
execugao deste instrumento, assim como das de seus superiores.
15.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execugao dos
servigos, anotadas na forma do § 1° do art. 67, da Lei n°8.666/1993.
15.1.1.7. A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia
civil, bem como a dissolugao da sociedade ou o falecimento do
CREDENCIADO.
15.1.1.8. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da
estrutura da pessoa jundica, que prejudique a execugao do contrato.
15.1.1.9. Razoes de interesse publico, de alta relevancia e ample
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas
no process© administrative a que se refere o contrato.
15.1.1.10. Ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior,
regularmente comprovado, impeditivo da execugao do contrato.
15.1.1.11. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei n 8.666/1993, sem prejuizo das sangoes penais cabiveis.
15.1.2. For acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniencia para a Administragao e nao prejudique a saude dos beneficiarios
do FuSEx, PASS, Fator de Gusto ou Ex-Cmb, com antecedencia minima de 30
(trinta) dias.
15.2. Estando em processo de apuragao de irregularidades na prestagao de
seus servigos, o CREDENCIADO nao podera solicitar a rescisao, enquanto nao
concluido o processo de apuragao.
15.3. O 6° GMF podera, no curso de processo de apuragao das hipoteses de
rescisao administrativa, interromper temporariamente a execugao dos servigos.
15.4. Em caso de rescisao, os tratamentos em curso deverao ser concluidos
por parte do CREDENCIADO, salvo nos casos de expressa manifestagao
tecnica ou administrativa do CREDENCIANTE.
15.5. A rescisao nao eximira o CREDENCIADO das garantias assumidas em
relagao aos servigos executados e de outras responsabilidades que legalmente
Ihe possam ser imputadas.

15.6. A rescisao podera ocorrer, ainda, na superveniencia de norma legal ou
ato de autoridade competente, que torne inviavel ou inexequivel o
prosseguimento da prestagao dos servigos.
16. CLAUSULA DECIMA-SEXTA- DAS OBRIGAQOES DO CONTRA!ANTE
16.1. Fornecer materials inforrnativos e comunicados, referentes as
determinagoes administrativas que visem o gerenciamento do credenciamento.
16.2. Dirimir as duvidas do CREDENCIADO sobre o objeto da contratagao, no
tocante as divergencias ou inovagoes na poh'tica administrativa e assistencial
do FuSEx, PASS, Fator de Gusto ou Ex-Cmb, notificando-o por escrito a
respeito de irregularidades detectadas na execugao dos servigos.
16.3. Colocar a disposigao dos usuarios a lista, com enderegos, dias e horarios
de atendimento, especialidades dos CREDENCIADOS, bem qualquer outra
informagao pertinente a execugao do contrato, sem interferir na escolha do
usuario.
16.4. Emitir as “GE” - Guia de Encaminhamento.
16.4.1. No caso de atendimento de urgencia, providenciar as “GE” no
prazo maximo de 2 (dois) uteis, excluindo-se este dia e incluindo o ultimo,
mediante apresentagao de laudo medico da emergencia e/ou urgencia, emitido
pelo CREDENCIADO.
16.5. Realizar auditorias previas, concorrentes e a posteriori, pen'cias nos
procedimentos, alem da verificagao da lisura e inspegoes administrativas,
conforme estabelece o art. 80 da Portaria n° 048-DGP/2008 e 18, § 2°, da
Portaria n° 117-DGP/2008 (IR 30-57), acompanhando todas as fases do
processamento das despesas medicas, obedecendo aos principios
estabelecidos no Codigo de Etica da categoria.
16.6. Comunicar ao CREDENCIADO, com antecedencia de no mmimo 30
(trinta) dias, qualquer modificagao em procedimento de atendimento.
16.7. Notificar o CREDENCIADO, por escrito, a respeito de reclamagoes ou
qualquer irregularidade constatada na execugao dos servigos ora
credenciados.
16.8. Repassar aos usuarios as informagoes recebidas do CREDENCIADO
referentes aos dias, horarios e enderegos de atendimento.
16.9. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
17. CLAUSULA DECIMA-SETIMA- DAS OBRIGAQOES DO CONTRA!ADO
17.1. Indicar formalmente a Administragao os prepostos e/ou responsaveis pela
prestagao dos servigos, objeto deste contrato;
17.2. Desenvolver, fornecer e dimensionar a infra-estrutura necessaria ao bom
atendimento e satisfagao dos usuarios, dentro das normas estabelecidas pelo
CREDENCIANTE, bem como manter disponibilidade de mao de obra dentro

dos padroes quantitative e qualitative suficientes para atender a demanda
ordinaria, bem come eventuais acrescimos solicitados pela Administragao,
respeitado as disposigoes da legislagao trabalhista vigente.
17.3. Manter atualizado o enderego e horarios de atendimento, comunicando
ao CREDENCIANTE, per escrito, mudangas de enderego, de dias e horarios de
atendimento e qualquer outra aiteragao na execugao dos servigos prestados
com antecedencia minima de 30 (trinta) dias.
17.4. Nao discriminar ou atender de forma distinta daquela dispensada aos
clientes particulares ou vinculados a outra operadora ou piano, os beneficiarios
dos FuSEx, PASS, Ex-Cmb e FC.
17.5. Proceder a verificagao rigorosa da identificagao dos usuarios.
17.6. Permitir a atuagao dos auditores do CREDENCIANTE, obedecendo-se
aos criterios exigidos quando das auditorias e pencias, nas fiscalizagbes dos
servigos credenciados e das pessoas a eles vinculados, bem como aos
principios estabelecidos no Codigo de Etica da Categoria.
17.7. Prestar ao CREDENCIANTE esclarecimento relative a ocorrencia de
excepcionalidades na execugao dos servigos objeto do credenciamento.
17.8. Arcar com o custo do fornecimento de uniformes e equipamentos de
protegao individual (EPI) para a mao de obra envolvida, sendo vedado o
repasse de tal custo ao CREDENCIANTE.
17.9. Cumprir fielmente o estabelecido nas clausuias e condigoes do presente
credenciamento e de seus documentos integrantes, e na descrigao do objeto,
com rigorosa observancia dos requisites, normas e processes tecnicos, bem
como da legislagao em vigor e de tudo o mais que for necessario para sua
perfeita execugao, ainda que nao expressamente aqui mencionados.
17.10. Instruir o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagoes
da Administragao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de
Seguranga e Saude Ocupacional.
17.11. Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade nos servigos
prestados.
17.12. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais,
comerciais e fiscais resultantes da execugao do contrato, nos termos da
legislagao aplicavel.
17.13. Manter, durante todo o penodo de vigencia do credenciamento, as
obrigagoes, condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas por ocasiao do
seu credenciamento, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a
capacidade tecnica e operativa.

17.14. Responsabilidade civilmente pelos danos decorrentes de erros
profissionais ou falhas no atendimento que possam comprometer a saude do
paciente ou gerar danos morals ou materials.
17.15. Permitir que o CREDENCIANTE ou seu representante verifique, a
qualquer dia e hora, dentro do prazo de vigencia deste termo, as condigoes das
instalagoes, a qualidade dos servigos e do atendimento e a documentagao,
conforms clausulas do presente credenciamento.
17.16. Fornecer documentos medico-legais, quando solicitados pelo
CREDENCIANTE, obrigando-se ainda a justificar junto ao mesmo, sempre que
solicitado, os tratamentos efetuados, bem como todos os casos especiais que
houver, sempre que forem constatadas divergencias em fungao do padrao
aceito.
18. CLAUSULA DECIMA-OITAVA - DA NEGAQAO DE REMUNERAQAO A
MILITARES E SERVIDORES CMS
18.1. Nenhum militar da ativa das Forgas Armadas, ou Servidor Civil do
Exercito Brasileiro, ou dirigente do CREDENCIANTE, ou responsavel pelo
procedimento administrative de credenciamento, podera receber remuneragao,
honorarios ou pagamento por servigos profissionais prestados aos
BENEFICIARIOS atendidos por meio de Guia de Encaminhamento, nos termos
do presente Termo de Credenciamento (conforms disposto no Art. 9 da Lei n°
8.666/93).
19. CLAUSULA DECIMA-NONA - DA SUBCONTRATAQAO.
19.1. Com fundamento nos termos do Art. 72 da Lei 8.666/19933, somente
sera permitida ao CREDENCIADO subcontratar os servigos referentes a
unidades de terapia intensiva, servigos laboratoriais, servigos de apoio ao
diagnostico, servigo de atendimento de enfermagem, locagao de material
hospitalar e remogao.
19.2. O subcontratado devera preencher os requisitos de habilitagao,
pertinentes a sua empresa, postos neste Edital.
19.3. A subcontratagao nao liberara o CREDENCIADO de suas
responsabilidades contratuais e legais, quanto ao objeto subcontratado, e
devera ser autorizada previa e expressa pelo CREDENCIANTE em cada caso
concrete.
19.4. O CREDENCIADO sera responsavel civil e penalmente pelos danos
causados aos pacientes, por terceiros vinculados, decorrente de omissao
voluntaria ou nao, negligencia, impencia ou imprudencia, bem como e o
responsavel pelos encargos trabalhistas decorrentes da subcontratagao.
20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO.
20.1. O foro da Justiga Federal na cidade de Formosa- GO, sede do 6° Grupo
de Missels e Foguetes, sera o competente para dirimir eventuais litigios
oriundos do processo de credenciamento regido por este Edital.

1*

20.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de
Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor, para urn so efeito, o qual, depois de
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes signatarias contratantes e
por duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais, comprometendose as partes, a cumprir e fazer curnprir c que ora e pactuado, em todas suas
clausulas e condigoes.

Formosa-GO,

de

de 2019.
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JEAN LAWAND JUNIOR-vTen Cel ART
Ordenador de DespS&as do 6°J3MF

DAN IE LA BARRETO MATSUMOTO
538.189-4 MMAR -DF
Diretora Administrativa

TESTEMUNHAS

/UmJ /W/

Miguel an®el vieira i^lorencio
/Idt: 0220797948
CPF: 053.302.873-67

VICTOR AWSUSTO DE'MIRA SILVA
Idt: 082944124-5
^

CPF: 779.132.212-91

V

ANEXO I a Minuta de Termo de Contrato para Clmicas Especializadas
TERMO DE AJUSTE PREVIO
(MODELO)

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
6° GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
(GRUPO JOSE BONIFACIO E PRESIDENTE ERNESTO GEISEL)

Nome do
Hospital.^
Rua
UF

Nr

Cidade

TERMO DE AJUSTE PREVIO
Nome do beneficiario:
Nome do responsavel:
Nome do medico assistente:
CRM:
CPF:
O beneficiario ou seu dependente, o hospital e o medico assistente, acima
referidos, ajustam entre si as seguintes condipoes:
1. Sobre-prego das instalagbes hospitalares especiais, livremente escolhidas
pelo beneficiario ou seu responsavel, limitado a tabela de pregos para a
clientela particular, considerada a dedugao do valor da diaria paga pela
RM/UG-FuSEx
ao
Hospital:
R$

2. Complementagao de honorarios profissionais do medico assistente,
conforme constar do contrato (ou convenio) firmado, e de ate 100% (cem por
cento) dos valores constantes da tabela da CBHPM adotada pelo
SAMMED/FuSEx:
R$

Local e data:

Assinatura do beneficiario:
Assinatura do medico assistente:

CRM:

Observagdes:
a) Para cada medico ou odontologo, que assistir ao paciente, devera ser
firmado um Termo de Ajuste Previo;
b) A RM/UG-FuSEx nao se responsabilizara pelos valores que excederem aos
previstos nos contratos ou convenios estabelecidos;
c) Este ajuste nao autoriza a cobranga de taxas nao previstas em Termo de
Credenciamento assinado entre a OCS e o Exercito Brasileiro, de quaisquer
naturezas; e
d) O presente documento devera ser emitido em quatro vias, com a seguinte
destinagao: 1a via - beneficiario ou responsavel; 2a via - RM/UG-FuSEx; 3a via hospital; 4a via - medico assistente.
- PB,....../..... /.

Nome e assinatura do beneficiario

Nome e assinatura do responsavel pelo Hospital

««.

ANEXO II a Minuta de Termo de Contralo para Clmicas Especializadas

MINiSTERIO DA DEFESA
EXERCiTO BRASILEIRO
6° GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
(GRUPO JOSE BONIFACIO E PRESIDENTE ERNESTO GEISEL)

PEDIDO DE INTERNAQAO
Solicito ao Fundo de Saude do Exercito (FuSEx) autorizagao para tratamento
do(a) paciente:
(Nome do Paciente)

Nr do PREC CP ou matricula do SIAPE
Clinica:

, no(a) □ Hospital ou □

(Nome da
Instituigao)

Com Diagnostico de:
CID:
Cujos principals sinais e sintomas sao

Justificativa para internagao:

Carater da Internagao: □ Eletiva □ Urgencia/bmergencia
Tipo de tratamento: □ Clinico □ Cirurgico
Descrigao dos
Procedimentos
(tratamento)

Quantidade

Codigo

»

►

Data da internagao:___/___/
Data da cirurgia:
/
/__
(se o tratamento for cirurgico)
Previsao do tempo de hospitalizagao:
Materials especiais?
□ Nao
□ Sim, descrigao:

- PB,...... /..... /,

(assinatura e carimbo do medico)

i *

m

►

ANEXO III a Minuta de Termo de Contrato para Clmicas Especializadas

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
6° GRUPO DE MISSEfS E FOGUETES
(GRUPO JOSE BONIFACIO E PRESIDENTE ERNESTO GEISEL)

Tabela de Glosa do FuSEx
1

41

Material incluso no procedimento

2

Atendimento nao caracterizando
urgencia
Acomodagao acima da autorizada

42

3

Atendimento por medico militar

43

4

Cobranga de mais de 30% em dia
e bora normals
Cobranga de 30 % nao
caracterizado urgencia ou
emergencia
Consulta inclusa no procedimento
cirurgico
Curative incluso no procedimento
cirurgico
Data de atendimento fora da
sequencia na planilha
Data de atendimento fora da
competencia
Diagnostico ilegfvel
Diarias em excesso
Diarias fora da tabela acordada

44

Material nao coberto (ver relagao
anexa)
Material nao justificado para o
caso
Material nao utilizado

Documento sem
assinatura/carimbo do medico
assistente
EPI de responsabilidade do
prestador
Especialidade nao autorizada

53

Medicagao nao justificada para o
caso
Medicagao nao prescrita
Medicagao nao utilizada
Medicamento acima do prego de
mercado
Medicamento nao coberto

54

Medicamento suspense

55

Evento incluso no pacote
acordado
Evento que nao comporta
cobranga
Exame nao preve cobranga
contraste
Exame sem laudo

56

Paciente nao e beneficiario
FuSEx/PASS
Prescrigao medica cm rasura ou
ilegivel
Prestador descredenciado

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

45

Material reutilizavel - pagamento
parcial

46

Medicagao nao considerada de
urgencia
Medicagao em desacordo com a
prescrigao
Medicagao em excesso

47
48
49
50

51
52

57
58
59

Procedimento/exames em
excesso
Procedimento/exame
incompatfvel com o diagnostico

•*

>*

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

Exames/procedimentos nao
requisitados
Falta de discriminagao dos
servigos executados
Falta do registro de evolugao
medica e/ou de enfermagem
Fatura sem separar (FuSEx PASS - Fator de Gusto)
Filme - cobranga em desacordo
com CBR
Guia/Oficio de encaminhamento
ilegivel
Guia/Oficio de encaminhamento
sem assinatura do paciente ou
responsavel
Guia autorizada para outre
prestador
Guia de encaminhamento fora da
validade
Guia nao autorizada pelo FuSEx

60 T'
61
62

Procedimento/exame em
duplicidade
Procedimento/exame nao coberto

63

Procedimento/exame nao
realizado
Prontuario/ficha/boletim ilegivel

64

Prontuario/ficha/boletim rasurados

65

Retorno de consulta

66

SADT/exames fora da tabela
acordada

67

Sem autorizagao para
procedimento ou exame
Sem diagnostico

68
69

Guia autorizada para outro
beneficiario
Guia autorizada para outro
procedimento
Guia sem carimbo de autorizagao

70

73
74

Soma errada - calculo

75
76

Taxas fora da tabela acordada

Taxas indevidas ou em excesso

77

Visita hospitalar em duplicidade

78

39

Guia/Oficio de encaminhamento
carbonados ou fotocopiados
Honorarios medicos fora da
tabela ou em excesso
Justificar cobranga
Material ou medicamento
adquirido por familiar a seu
criterio
Material acima do prego de
mercado
Material de alto custo sem nota
fiscal
Material em excesso

Sem guia/oficio de
encaminhamento
Solicitagao medica com data
rasurada
Solicitagao com data posterior ao
exame
Solicitagao medica com data
vencida
Solicitagao medica sem data

40

Material fixo

Visitas inclusas no procedimento
cirurgico
Visita de especialista sem
autorizagao previa
Outros

30
31
32
33
34
35
36

37
38

71
72

79
80

