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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

Processo n.º 67530.012907/2016-70 

 A União, por meio do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica 
(CIAAR), com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, 
ainda no estabelecido no presente edital e seus Anexos, constantes do Processo n.º 
67530.012907/2016-70, mediante a Comissão de Licitação, designada por ato publicado 
no Boletim Interno nº 79, de 26 de outubro de 2016 torna pública a abertura do 
credenciamento no Estado de Minas Gerais - MG, para pessoas físicas e jurídicas 
interessadas na prestação de serviços complementares de assistência médico-hospitalar; 
ambulatorial; atendimento de emergência/urgência em regime de 24 (vinte e quatro) 
horas diárias; atenção domiciliar; remoção entre hospitais; reabilitação fonoaudiológica, 
fisioterápica, de nutrição, de psicologia, de terapia ocupacional (desde que identificados 
nas intercorrências em pacientes nosocomiais); de apoio ao diagnóstico e tratamento aos 
usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), com a respectiva autorização. 
 Entende-se por usuários do FUNSA aqueles que recebem a assistência médico-
hospitalar prestada pelo Sistema de Saúde da Aeronáutica, tanto os beneficiários da 
AMH, como os beneficiários da AMHC. 

DEFINIÇÕES 

USUÁRIOS DO FUNSA (Fundo de Saúde da Aeronáutica): São aqueles que recebem 
a assistência médico-hospitalar prestada pelo Sistema de Saúde da Aeronáutica, tanto os 
beneficiários da AMH, como os beneficiários da AMHC. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (AMH):  É o conjunto de atividades 
relacionadas com a prevenção de doenças, com a conservação ou recuperação de saúde 
e com a reabilitação dos pacientes, abrangendo os serviços profissionais médicos e 
farmacêuticos, o fornecimento e a aplicação de meios, os cuidados e os demais atos 
médicos e paramédicos necessários. Esta assistência não é parcialmente indenizável 
pelo Comando da Aeronáutica, cabendo todo o valor dos atendimentos ser custeado 
pelo próprio beneficiário, conforme os valores ajustados no Termo de Credenciamento. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLEMENTAR (AMHC):  É a 
assistência médico-hospitalar prestada aos militares da ativa e na inatividade, e 
pensionistas dos militares, e seus dependentes, parcialmente indenizável pelo Comando 
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da Aeronáutica, com recursos financeiros de arrecadação própria e oriunda de 
contribuições obrigatórias dos militares e dos pensionistas. 

BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR : São alguns dos 
dependentes dos militares, da ativa e na inatividade, de acordo com as condições e 
limitações definidas no Estatuto dos Militares e nas situações estabelecidas na ICA 160-
24. 

BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 
COMPLEMENTAR:  São os próprios militares, da ativa e na inatividade, os 
pensionistas e seus dependentes nas condições e limitações definidas na ICA 160-24. 

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE:  É a denominação genérica, dada aos órgãos de direção 
ou de execução do serviço de saúde, inclusive hospitais, divisões e seções de saúde, 
ambulatórios, enfermarias e formações sanitárias de Corpo de Tropa, de 
estabelecimento de navio, de base, de arsenal ou de qualquer outra Unidade 
Administrativa, tática ou operativa das Forças Armadas, bem como as congêneres da 
área civil, oficiais ou particulares. 

GUIA DE APRESENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIO (GAB):  É o documento hábil 
para o encaminhamento de beneficiários da AMHC às entidades de saúde conveniadas 
ou credenciadas pelo Comando da Aeronáutica para atendimento médico-hospitalar e 
para a realização de exames complementares de diagnóstico e terapia, sendo sua 
emissão específica para os militares, os pensionistas dos militares e os seus 
dependentes.   

GUIA DE ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR (GEAM):  É o documento hábil para o encaminhamento de 
beneficiários da AMH às entidades de saúde conveniadas ou credenciadas pelo 
Comando da Aeronáutica, para atendimento médico-hospitalar e para a realização de 
exames complementares de diagnóstico e tratamento. 

ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR:  É a Organização de Saúde aparelhada de pessoal e 
material com a finalidade de receber pacientes para diagnóstico e/ou tratamento, seja em 
regime de internação ou ambulatorial. 

1 DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente edital é o credenciamento, a nível estadual, MINAS 

GERAIS, de pessoas físicas e jurídicas interessadas na prestação de serviços 
complementares de assistência médico-hospitalar; ambulatorial; atendimento de 
emergência/urgência em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias; atenção 
domiciliar; remoção entre hospitais; reabilitação fonoaudiológica, fisioterápica, 
de nutrição, de psicologia, de terapia ocupacional (desde que identificados nas 
intercorrências em pacientes nosocomiais); de apoio ao diagnóstico e 
tratamento, dentre os disponíveis, aos usuários do Fundo de Saúde da 
Aeronáutica (FUNSA), e seus dependentes conforme condições vigentes no art. 
25 da lei 8.666/93 e Decisão n.° 656/1995 – Plenário TCU. 
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1.1.1. A prestação de serviços de assistência Médico-Hospitalar, e de 
Reabilitação terá a seguinte abrangência: 

1.1.1.1. HOSPITAL GERAL  (com suas especialidades médicas e SADT 
específicos) nas seguintes especificações, não constituindo em um 
mínimo necessário: 

1.1.1.1.1. Atendimento médico-hospitalar ou em consultório, com 
disponibilidade para agendamento de consultas eletivas, com 
hora marcada; 

1.1.1.1.2. As seguintes e respectivas especialidades clínicas e 
cirúrgicas poderão ser prestadas: 

1.1.1.1.2.1. Alergologia, anatomia patológica e citopatologia, 
anestesiologia, angiologia (cirurgia vascular e linfática), 
braquiterapia (radioterapia para próstata), cardiologia, 
cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo (órgãos 
anexos e parede abdominal), cirurgia cardíaca, 
hemodinâmica, cirurgia de mama, cirurgia de cabeça e 
pescoço, cirurgias ortopédicas, cirurgia pediátrica, cirurgia 
plástica e reparadora, cirurgia torácica, clínica médica, 
dermatologia clínico-cirúrgica, endocrinologia, endoscopia 
digestiva (CPRE), fisioterapia, fisiatria, fonoaudiologia, 
gastroenterologia, geriatria e gerontologia, ginecologia e 
obstetrícia, hematologia, radiologista geral (raios-X simples 
e contrastado, ultrassonografia, ecocardiografia, tomografia 
e ressonância magnética), infectologia, medicina física e 
reabilitação, medicina do sono, medicina nuclear, 
nefrologia, neurocirurgia, neurologia, neurofisiologia, 
nutrição, oftalmologia, oncologia, ortopedia e 
traumatologia, terapia ocupacional, terapia semi-intensiva 
neonatal, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, 
proctologia, psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, 
quimioterapia, radiodiagnóstico, reumatologia e urologia 
(litotripsia e urodinâmica), e uroginecologia; 

1.1.1.1.2.2. As profissões e especialidades acima descritas não 
se constituem em um mínimo necessário, logo, o contrato 
decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das 
mesmas. 

1.1.1.1.3. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, 
sendo obrigatória a existência de Laboratório de Análises 
Clínicas e de Serviço de Diagnóstico por Imagem, todos com 
disponibilidade para atendimento, durante 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, nas instalações da OCS a ser contratada; 

1.1.1.1.4. Pronto-Socorro Geral para atendimento dos casos de 
urgência e emergência. 
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1.1.1.1.4.1. Poderão compor a equipe médica as seguintes 
especialidades clínicas e cirúrgicas: pediatria, neurologia, 
clínica médica, cardiologia, cirurgia geral e ortopedia; 

1.1.1.1.4.2. As especialidades acima descritas não se 
constituem em um mínimo necessário, logo, o contrato 
decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das 
mesmas. 

1.1.1.1.5. Centro Cirúrgico Geral com capacidade para atender à 
demanda de procedimentos eletivos e emergenciais solicitados 
pelos beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.1.6. Centro de Terapia Intensiva (CTI) com capacidade para 
atender à demanda de procedimentos eletivos e emergenciais 
referentes aos beneficiários de que trata este Edital. 

1.1.1.1.6.1. 1.1.1.1.6.1. O CTI deverá possuir as seguintes 
características mínimas: ser uma unidade física funcional 
do CREDENCIADO; com área física própria; com 
aparelhagem e equipe técnica especializada e permanente, 
incluindo médicos plantonistas durante 24 (vinte e quatro) 
horas por dia; além de dispor de cardioversor, monitor 
cardíaco, monitorização de pressão não invasiva e invasiva, 
oxímetro de pulso, aspirador de secreções, 
eletrocardiógrafo, respirador de volume, bomba de infusão, 
gases medicinais e materiais necessários para a assistência 
do paciente, tais como equipamentos para assistência 
respiratória, hemoterapia, dissecção e punção de acesso 
central, traqueostomia. 

1.1.1.1.6.2. O CTI – PEDIÁTRICO deverá conter, além dos 
listados no subitem acima, equipamentos específicos para 
assistência pediátrica e neonatal, tais como berço aquecido, 
incubadora, CPAP e HOOD; 

1.1.1.1.7. Unidade de Hemodinâmica com capacidade para atender à 
demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes 
aos beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.1.8. Centro de Hemodiálise para atendimento hospitalar e 
ambulatorial com capacidade para atender à demanda de 
procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos 
beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.1.9. Centro Obstetrício com capacidade para atender à 
demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes 
aos beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.2. HOSPITAL GERAL COM MATERNIDADE , com as 
seguintes especificações, não constituindo em um mínimo necessário: 
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1.1.1.2.1. Atendimento médico-hospitalar ou em consultório, com 
disponibilidade para agendamento de consultas eletivas, com 
hora marcada; 

1.1.1.2.2. Atendimento médico hospitalar nas especialidades de 
Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia; 

1.1.1.2.3. As seguintes profissões e respectivas especialidades 
clínicas e cirúrgicas poderão ser prestadas: 

1.1.1.2.3.1. Alergologia, anatomia patológica e citopatologia, 
anestesiologia, angiologia (cirurgia vascular e linfática), 
braquiterapia (radioterapia para próstata), cardiologia, 
cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo (órgãos 
anexos e parede abdominal), cirurgia cardíaca, 
hemodinâmica, cirurgia de mama, cirurgia de cabeça e 
pescoço, cirurgias ortopédicas, cirurgia pediátrica, cirurgia 
plástica e reparadora, cirurgia torácica, clínica médica, 
dermatologia clínico-cirúrgica, endocrinologia, endoscopia 
digestiva (CPRE), fisioterapia, fisiatria, fonoaudiologia, 
gastroenterologia, geriatria e gerontologia, ginecologia e 
obstetrícia, hematologia, radiologista geral (raios-X simples 
e contrastado, ultrassonografia, ecocardiografia, tomografia 
e ressonância magnética), infectologia, medicina física e 
reabilitação, medicina do sono, medicina nuclear, 
nefrologia, neurocirurgia, neurologia, neurofisiologia, 
nutrição, oftalmologia, oncologia, ortopedia e 
traumatologia, terapia ocupacional, terapia semi-intensiva 
neonatal, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, 
proctologia, psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, 
quimioterapia, radiodiagnóstico, reumatologia e urologia 
(litotripsia e urodinâmica), e uroginecologia;  

1.1.1.2.3.2. As profissões e especialidades acima descritas não 
se constituem em um mínimo necessário, logo, o contrato 
decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das 
mesmas. 

1.1.1.2.4. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, 
sendo obrigatória a existência de Laboratório de Análises 
Clínicas e Serviço de Diagnóstico por imagem, todos esses com 
disponibilidade de atendimento, durante 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, nas instalações da OCS a ser contratada; 

1.1.1.2.5. Pronto-Socorro Geral para atendimento de casos de 
urgência e emergência. 

1.1.1.2.5.1. Poderão compor a equipe médica as seguintes 
especialidades clínicas e cirúrgicas: pediatria, ginecologia, 
obstetrícia, clínica médica, cardiologia, cirurgia geral, 
neonatologia e ortopedia; 
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1.1.1.2.5.2. As especialidades acima descritas não se 
constituem em um mínimo necessário, logo, o contrato 
decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das 
mesmas. 

1.1.1.2.6. Centro Cirúrgico Geral com capacidade para atender à 
demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes 
aos beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.2.7. CTI com capacidade para atender à demanda de 
procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos 
beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.2.7.1. O CTI deverá possuir as seguintes características 
mínimas: ser uma unidade física funcional do 
CREDENCIADO; com área física própria; com 
aparelhagem e equipe técnica especializada e permanente, 
incluindo médicos plantonistas durante 24 (vinte e quatro) 
horas por dia; além de dispor de cardioversor, monitor 
cardíaco, monitorização de pressão não invasiva e invasiva, 
oxímetro de pulso, aspirador de secreções, 
eletrocardiógrafo, respirador de volume, bomba de infusão, 
gases medicinais e materiais necessários para a assistência 
do paciente, tais como equipamentos para assistência 
respiratória, hemoterápica, dissecção e punção de acesso 
central, traqueostomia. 

1.1.1.2.7.2. Berçário de Cuidados Básicos (BCB), Berçário de 
Cuidados Especiais (ALTO RISCO), Bloco Obstétrico e 
suas dependências, Pronto-Socorro Ginecológico e 
Obstétrico e Unidade de Tratamento Semi-intensivo 
Neonatal (UTSIN); 

1.1.1.2.8. Centro Obstetrício com capacidade para atender à 
demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes 
aos beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.2.9. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com capacidade 
para atender à demanda de procedimentos eletivos e 
emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Edital. 

1.1.1.3. HOSPITAL MATERNIDADE , com as seguintes 
especificações, não constituindo em um mínimo necessário: 

1.1.1.3.1. Atendimento médico hospitalar nas especialidades de 
Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia; 

1.1.1.3.2. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, 
sendo obrigatória a existência de Laboratório de Análises 
Clínicas e Serviço de Diagnóstico por Imagem, todos estes com 
disponibilidade de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas 
por dia nas instalações da OCS a ser contratada; 
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1.1.1.3.3. Pronto-Socorro para atendimento dos casos de urgência e 
emergência, com a presença contínua de equipe médica nas áreas 
de Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, com capacidade para 
atender à demanda de procedimentos eletivos e emergenciais 
referentes aos beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.3.4. O CTI – PEDIÁTRICO deverá conter, além dos listados 
no subitem 1.1.1.2.7.1, equipamentos específicos para 
assistência pediátrica e neonatal, tais como berço aquecido, 
incubadora, CPAP e HOOD; 

1.1.1.3.5. Berçário de Cuidados Básicos (BCB), Berçário de 
Cuidados Especiais (ALTO RISCO), Bloco Obstétrico e suas 
dependências, Pronto-Socorro Ginecológico e Obstétrico e 
Unidade de Tratamento Semi-intensivo Neonatal (UTSIN). 

1.1.1.4. HOSPITAL INFANTIL , com as seguintes especificações, não 
constituindo em um mínimo necessário: 

1.1.1.4.1. Atendimento médico hospitalar na especialidade de 
Pediatria, com todas as suas subespecialidades; 

1.1.1.4.2. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, 
sendo obrigatória a existência de Laboratório de Análises 
Clínicas e Serviço de Diagnóstico por Imagem, todos estes com 
disponibilidade de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas 
por dia nas instalações da OCS a ser contratada; 

1.1.1.4.3. Pronto-Socorro para atendimento dos casos de urgência e 
emergência; 

1.1.1.4.3.1. Poderão compor a equipe médica as seguintes 
especialidades clínicas e cirúrgicas: Pediatria (com as 
subespecializações) e Cirurgião Pediátrico; 

1.1.1.4.3.2. As especialidades acima descritas não se 
constituem em um mínimo necessário, logo, o contrato 
decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das 
mesmas. 

1.1.1.4.4. Centro Cirúrgico Geral com capacidade para atender à 
demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes 
aos beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.4.5. Unidade de Tratamento Semi-intensivo com capacidade 
para atender à demanda de procedimentos eletivos e 
emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.4.6. O CTI – PEDIÁTRICO deverá conter, além dos listados 
no subitem 1.1.1.2.7.1, equipamentos específicos para 
assistência pediátrica e neonatal, tais como berço aquecido, 
incubadora, CPAP e HOOD; 

1.1.1.4.7. Berçário de Cuidados Básicos (BCB), Berçário de 
Cuidados Especiais (ALTO RISCO) e Unidade de Tratamento 
Semi-intensivo Neonatal (UTSIN) 
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1.1.1.5. HOSPITAL OFTALMOLÓGICO , com as seguintes 
especificações, não constituindo em um mínimo necessário: 

1.1.1.5.1. Atendimento médico hospitalar na especialidade de 
Oftalmologia; 

1.1.1.5.2. Serviço de urgência e emergência durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, com presença física de médico especialista 
em Oftalmologia; 

1.1.1.5.3. Disponibilidade de acomodações adequadas para os 
pacientes, em ambiente individual ou coletivo e, ainda, 
isolamento para casos selecionados; 

1.1.1.5.4. A consulta de oftalmologia padrão inclui: anamnese, 
refração, inspeção das pupilas, acuidade visual, retinoscopia e 
ceratometria, fundoscopia, biomicroscopia do segmento anterior, 
exame sumário da motilidade ocular e do senso cromático; 

1.1.1.5.5. Procedimentos diagnósticos básicos; a saber: curva 
tensional diária, campimetria, mapeamento de retina, 
retinografia, fonometria e visão subnormal; 

1.1.1.5.6. Procedimentos terapêuticos nas áreas de conjuntiva, 
córnea, câmara anterior, cristalino, vítreo e retina 

1.1.1.5.7. Centro Cirúrgico com capacidade para atender à demanda 
de procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos 
beneficiários de que trata este Edital; 

1.1.1.6. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO , com as seguintes especificações, 
não constituindo em um mínimo necessário: 

1.1.1.6.1. Atendimento médico hospitalar na especialidade de 
Psiquiatria; 

1.1.1.6.2. Serviço de urgência e emergência durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, com presença física de médico especialista 
em Psiquiatria; 

1.1.1.6.3. Disponibilidade de acomodações adequadas para os 
pacientes, em ambiente individual ou coletivo e, ainda, 
isolamento para casos selecionados; 

1.1.1.6.4. Equipe multidisciplinar composta por médico clínico, 
neurologista, psicólogo e terapeuta ocupacional; 

1.1.1.6.5. Suporte de Laboratório de Análises Clínicas para os casos 
em que houver necessidade; 

1.1.1.6.6. Enfermagem especializada em remoção domiciliar, caso 
necessário; 

1.1.1.6.7. Unidade para tratamento de dependentes químicos. 
1.1.1.7. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS , 

com as seguintes especificações, não constituindo em um mínimo 
necessário: 

1.1.1.7.1. A UTI deverá possuir as seguintes características mínimas: 
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1.1.1.7.1.1. Ser uma unidade física funcional do 
CREDENCIADO; com área física própria; com 
aparelhagem e equipe técnica especializada e permanente, 
incluindo médicos plantonistas durante 24 (vinte e quatro) 
horas por dia; 

1.1.1.7.1.2. Dispor de cardioversor, monitor cardíaco, 
monitorização de pressão não invasiva e invasiva, oxímetro 
de pulso, aspirador de secreções, eletrocardiógrafo, 
respirador de volume, bomba de infusão, gases medicinais 
e materiais necessários para a assistência do paciente, tais 
como equipamentos para assistência respiratória, 
hemoterápica, dissecção e punção de acesso central, 
traqueostomia. 

1.1.1.8. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  em condições de 
prestar atendimento médico hospitalar, com exercício de atividades 
em caráter regular, vinculada ao Hospital que venha a ser 
credenciado: 

1.1.1.8.1. A contratação de cooperativa deverá observar os seguintes 
impedimentos: 

1.1.1.8.1.1. O médico cooperado não poderá possuir qualquer 
vínculo com o hospital credenciado, à exceção de vínculo 
de natureza estatutária, consubstanciado em diretoria sem 
subordinação ou participação societária; 

1.1.1.8.1.1.1. O médico cooperado não poderá ser subordinado à 
administração do hospital credenciado, por exemplo, 
quanto à definição de escala de trabalho, controle de 
frequência, etc. 

1.1.1.8.1.1.1.1. A definição da escala de trabalho ocorrerá 
entre a administração hospitalar e a cooperativa; 

1.1.1.8.1.1.1.2. A indicação do médico prestador de serviço 
dar-se-á por parte da cooperativa, sem que o 
hospital credenciado possa indicar ou recusar 
determinado profissional. 

1.1.1.8.2. O hospital credenciado não poderá realizar pagamentos, 
ou outras transferências a que título for, diretamente, para os 
médicos cooperados. 

1.1.1.9. CLÍNICA(S) DE REABILITAÇÃO nas seguintes áreas: 
1.1.1.9.1. Fisioterapia; 
1.1.1.9.2. Médico, Enfermeiro e Fisioterapeuta; 
1.1.1.9.3. Fonoaudiologia; 
1.1.1.9.4. Terapia Ocupacional; 
1.1.1.9.5. Psicologia; 
1.1.1.9.6. Laboratório(s) de Análises Clínicas e/ou de Citopatologia; 
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1.1.1.9.7. Clínica(s) Odontológica(s) nas seguintes especialidades: 
Cirurgia Buco-maxilo-facial; 

1.1.1.9.8. Clínica(s) de Especialidade Médica abrangendo as 
especialidades listadas no subitem 1.1.1.1.2.1.; 

1.1.1.9.9. Diagnóstico cardiológico; 
1.1.1.9.10. Tratamento nefrológico; 
1.1.1.9.11. Cardiologia fetal; 
1.1.1.9.12. Diagnostico gastroenterológico; 
1.1.1.9.13. Diagnóstico otorrinolaringológico; 
1.1.1.9.14. Diagnósticos neurológicos; 
1.1.1.9.15. Tratamento por quimioterapia; 
1.1.1.9.16. Tratamento por radioterapia; 

1.1.1.10. ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E INTER-
HOSPITALAR MÓVEL , atendendo às especificações mínimas 
contidas nos termos da Portaria Ministerial nº 2.048, de 03 de 
setembro de 2009, do Ministério da Saúde: 

1.1.1.10.1. Devendo possuir os seguintes tipos de ambulâncias, não 
constituindo em um mínimo necessário: 

1.1.1.10.1.1. Ambulâncias do TIPO A – Ambulância de 
Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito 
horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, 
para remoções simples de caráter eletivo; 

1.1.1.10.1.2. Ambulâncias do TIPO B – Ambulância de Suporte 
Básico: veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de 
pacientes com risco de morte conhecido e ao atendimento 
pré-hospitalar de pacientes com risco de morte 
desconhecido, não classificado com potencial de necessitar 
de intervenção médica no local e/ou durante transporte até 
o serviço de destino; 

1.1.1.10.1.3. Ambulâncias do TIPO C – Ambulância de 
Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-
hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes 
em local de difícil acesso, com equipamentos de 
salvamento (terrestre, aquático e em alturas); 

1.1.1.10.1.4. Ambulâncias do TIPO D – Ambulância de Suporte 
Avançado: veículo destinado ao atendimento de transporte 
de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalar 
e/ou transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados 
médicos intensivos; bem como dos materiais, 
medicamentos e equipamentos previstos na Portaria acima 
referida. 

1.1.1.10.2. O atendimento pré-hospitalar será realizado por meio de 
pronto socorro móvel (adulto, pediátrico ou neonatal) por 
ambulâncias, nas situações de emergências e de urgências 
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médicas, por equipes compostas de auxiliares treinados e 
lideradas por médico intensivista; 

1.1.1.10.3. O atendimento inter-hospitalar compreende o transporte de 
pacientes entre a rede hospitalar ou para essa, na área de 
abrangência especificada neste Termo ou para fora da área de 
abrangência, mediante autorização do Comandante da 4ª Região 
Militar; 

1.1.1.10.4. A equipe responsável pela prestação dos serviços, nos 
casos de urgência e emergência, deverá ser composta por: 

1.1.1.10.4.1. Um motorista com curso de socorrista; 
1.1.1.10.4.2. Um técnico ou auxiliar de enfermagem habilitado; 
1.1.1.10.4.3. Um médico intensivista, ou médico com curso de 

Advanced Trauma Life Support (ATLS) ou Advanced 
Cardiologic Life Support (ACLS); 

1.1.1.10.5. A equipe responsável pela prestação dos serviços, nos 
demais casos, deverá ser composta por: 

1.1.1.10.5.1. Um motorista com curso de socorrista; 
1.1.1.10.5.2. Caso necessário, até dois profissionais de 

enfermagem habilitados. 
1.1.1.11. ATENÇÃO DOMICILIAR À SAÚDE  nas modalidades de 

assistência domiciliar, internação domiciliar, procedimentos de 
enfermagem e gerenciamento de casos crônicos incluindo treinamento 
de cuidador/acompanhante, oxigenioterapia, central de atendimento 
telefônico, com médicos e enfermeiros capacitados para o 
atendimento domiciliar de urgência, serviço de urgência/emergência 
24 (vinte e quatro) horas, inclusive com remoção, transporte em 
ambulância, honorários médicos e de fisioterapeutas (motora e/ou 
respiratória) e de outras especialidades necessárias à prestação do 
serviço de assistência domiciliar à saúde: 

1.1.1.11.1. Assistência Domiciliar: prestado por visita de equipe 
multidisciplinar de profissionais da área de saúde integrada por 
médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, nutricionista, assistente social e a assistência de 
fisioterapeuta, quando se fizer necessário constará de Internação 
Básica: 

1.1.1.11.2. Internação Básica: Supervisão de Enfermagem, Plantão 
Médico, adequação do ambiente domiciliar, treinamento de 
cuidador/acompanhante, central de atendimento telefônico, com 
médicos e enfermeiros capacitados para o atendimento 
domiciliar de urgência, Serviço de Urgência/Emergência 24 
(vinte e quatro) horas, inclusive com remoção, orientação à 
família; 

1.1.1.11.3. Internação Domiciliar: indicada para pacientes agudos ou 
crônico-agudizados, que se não receberem este suporte mais 
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intensivo provavelmente necessitarão de hospitalização. É 
indicada também, em momento da alta hospitalar, para transição 
adequada do hospital para a residência, quando necessário. A 
Internação Domiciliar compreende as seguintes modalidades: 

1.1.1.11.3.1. Internação Domiciliar de Baixa Complexidade: 
além do contido no Suporte Básico, inclui os serviços de 
Técnico de Enfermagem por 06 (seis) h/dia; 

1.1.1.11.3.2. Internação Domiciliar de Média Complexidade: 
além do contido no Suporte Básico, inclui os serviços de 
Técnico de Enfermagem por 12 (doze) h/dia; 

1.1.1.11.4. Procedimentos de Enfermagem: serviços de Técnico de 
Enfermagem, sob Supervisão de Enfermagem, durante o 
atendimento domiciliar para realização de curativos, 
administração de medicamentos por todas as vias, administração 
de dietas enterais, realização de higiene em pacientes acamados 
e outros atendimentos de enfermagem que não requerem 
acompanhamento contínuo. 

1.1.1.11.5. Gerenciamento de Casos Crônicos: 
1.1.1.11.5.1. O Gerenciamento de Casos Crônicos: compreende 

a realização das atividades de coordenação da assistência, 
educação dos pacientes, seus familiares e cuidadores, e a 
realização de intervenções terapêuticas sempre que 
necessárias. O trabalho é desenvolvido por equipe 
interdisciplinar, compreendendo médico e enfermeira 
obrigatoriamente, além de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, sempre de 
acordo com o plano de tratamento definido para cada 
paciente, dependendo do caso o paciente será enquadrado 
nos seguintes planos: 

1.1.1.11.5.1.1. Gerenciamento de Caso Básico (GCB): 
1.1.1.11.5.1.1.1. O Gerenciamento de Caso Básico (GCB) 

compreende: 
1.1.1.11.5.1.1.1.1. Portadores de doenças crônicas 

estáveis,  sendo frequentemente idosos ou 
adultos com pequena sequela neurológica, 
demência em fase inicial, ou demais 
comprometimentos da sua saúde que 
necessite de monitoramento menos 
intensivo; 

1.1.1.11.5.1.1.1.2. Pacientes dependentes parciais ou 
independentes de seus cuidadores; 

1.1.1.11.5.1.1.1.3. Pacientes com pouca dificuldade de 
acesso a rede de atenção; 
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1.1.1.11.5.1.1.1.4. Pacientes que apresentam histórico 
de reinternações sucessivas de curta 
duração, evitáveis, que geram repetição de 
procedimentos e exames; 

1.1.1.11.5.1.1.1.5. Pacientes e cuidadores 
desinformados sobre os cuidados 
necessários para prevenir a exacerbação da 
doença; 

1.1.1.11.5.1.1.1.6. Previsão de recursos básicos para a 
assistência: 01 (um) Médico com 01 (uma) 
visita por trimestre, 01 (um) Enfermeiro 
com 01 (uma) visita por mês, Equipe 
Interdisciplinar (Fisioterapeuta ou 
Nutricionista ou Fonoaudiólogo ou 
Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional) com 
01 (uma) visita de avaliação inicial por um 
membro da equipe e acompanhamento 
telefônico 24 horas. 

1.1.1.11.5.1.2. Gerenciamento de Caso Intermediário 
(GCI): 

1.1.1.11.5.1.2.1. O Gerenciamento de Caso Intermediário 
(GCI) compreende: 

1.1.1.11.5.1.2.1.1. Portadores de doenças crônicas, 
sendo frequentemente idosos frágeis ou 
adultos com sequela neurológica, demência 
em fase intermediária; ou demais 
comprometimentos da sua saúde que 
necessite de monitoramento intensivo; 

1.1.1.11.5.1.2.1.2. Pacientes com ou sem lesão de 
órgão alvo; 

1.1.1.11.5.1.2.1.3. Pacientes dependentes parciais de 
seus cuidadores; 

1.1.1.11.5.1.2.1.4. Pacientes que, pelo grau de 
dependência possuem dificuldade de 
acesso, considerável, a rede de atenção; 

1.1.1.11.5.1.2.1.5. Pacientes que apresentam histórico 
de reinternações sucessivas evitáveis, que 
geram repetição de procedimentos e 
exames invasivos; 

1.1.1.11.5.1.2.1.6. Pacientes com infecções de 
repetição; 

1.1.1.11.5.1.2.1.7. Previsão de recursos básicos para a 
assistência: 01 (um) Médico com 01 (uma) 
visita por bimestre, 01 (um) Enfermeiro 
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com 01 (uma) visita por mês, Equipe 
Interdisciplinar (Fisioterapeuta ou 
Nutricionista ou Fonoaudiólogo ou 
Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional) com 
02 (duas) sessões por mês por um membro 
da equipe e acompanhamento telefônico 24 
horas. 

1.1.1.11.5.1.3. Gerenciamento de Caso Avançado (GCA): 
1.1.1.11.5.1.3.1. O Gerenciamento de Caso Avançado 

(GCA) compreende: 
1.1.1.11.5.1.3.1.1. Portadores de doenças crônicas de 

difícil controle; 
1.1.1.11.5.1.3.1.2. Pacientes com ou sem lesão de 

órgão alvo; 
1.1.1.11.5.1.3.1.3. Pacientes dependentes totais de seus 

cuidadores; 
1.1.1.11.5.1.3.1.4. Pacientes que pela dependência, 

possuem extrema dificuldade de acesso à 
rede de atenção; 

1.1.1.11.5.1.3.1.5. Pacientes que apresentam histórico 
de reinternações sucessivas evitáveis, que 
geram repetição de procedimentos e 
exames invasivos; 

1.1.1.11.5.1.3.1.6. Pacientes com alta recente, estável, 
quadro clínico delicado e com alto risco de 
descompensação; 

1.1.1.11.5.1.3.1.7. Previsão de recursos básicos para a 
assistência: 01 (um) Médico com 01 (uma) 
visita por mês, 01 (um) Enfermeiro com 01 
(uma) visita por mês, Equipe 
Interdisciplinar (Fisioterapeuta ou 
Nutricionista ou Fonoaudiólogo ou 
Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional) com 
02 (uma) sessões por mês por um membro 
da equipe e acompanhamento telefônico 24 
horas. 

1.1.2. O credenciamento de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) tem 
como objetivo suprir as necessidades nas seguintes especialidades: 

1.1.2.1. Alergologia, Anestesiologia, Angiologia (Cirurgia Vascular e 
Linfática), Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia Clínico 
Cirúrgica, Endocrinologia, Endoscopia Digestiva (CPRE), 
Gastroenterologia, Geriatria e Gerontologia, Ginecologia e 
Obstetrícia, Hematologia, Infectologia, Medicina Física e 
Reabilitação, Medicina Nuclear, Nefrologia, Neurocirurgia, 
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Neurologia, Neurofisiologia, Oftalmologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Terapia Semi-intensiva Neonatologia, 
Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, 
Psiquiatria, Reumatologia, Urologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Cirurgia Buco-maxilo-
facial, Prótese, Estomatologia. 

1.1.3. É permitido ao CREDENCIADO subcontratar serviços pertinentes à 
realização dos atendimentos propostos; 

1.1.3.1. O CREDENCIADO deverá indicar os eventuais subcontratados; 
1.1.3.2. O subcontratado deverá comprovar os requisitos de habilitação, 

pertinentes a sua empresa, postos neste edital; 
1.1.3.2.1. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas 

responsabilidades contratuais e legais, quanto ao objeto 
transferido de forma parcial. 

2 DA JUSTIFICATIVA 
2.1. A presente contratação de pessoas físicas e jurídicas interessadas na prestação 

de serviços complementares de assistência médico-hospitalar; ambulatorial; 
atendimento de emergência/urgência em regime de 24 (vinte e quatro) horas 
diárias; atenção domiciliar; remoção entre hospitais; reabilitação 
fonoaudiológica, fisioterápica, de nutrição, de psicologia, de terapia 
ocupacional, de apoio ao diagnóstico e tratamento, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais, se justifica na necessidade de prover os serviços indisponíveis 
nas Organizações de Saúde da Aeronáutica desse Estado, conforme inciso II, do 
art. 20 do Decreto 92.512, de 02 de abril de 1986. 

2.2. Conforme Ofício n° 140/DOR/6334, de 15 de agosto de 2014, este 
credenciamento é uma determinação do Exmo. Sr. Comandante do Comando-
Geral do Pessoal. 

3 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. O procedimento de credenciamento observará integralmente as disposições da 

seguinte legislação infraconstitucional: 
3.1.1. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 
3.1.2. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
3.1.3. Decreto nº 92.512, de 2 de abril de 1986; 
3.1.4. Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; 
3.1.5. Decreto nº 90.687, de 11 de dezembro de 1984; 
3.1.6. IN/SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010 e alterações; 
3.1.7. Instrução Normativa 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do 

Tesouro Nacional; 
3.1.8. Portaria 2.048, de 03 de setembro 2008, do Ministério da Saúde; 
3.1.9. Instrução Normativa 02, de 30 de abril de 2008; 
3.1.10. Instrução Normativa da Receita Federal n° 1.234, de 11 de janeiro de 

2012; 
3.1.11. Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001; 
3.1.12. Portaria COMGEP nº 131/5em, de 13 de julho de 2010 ICA 160-24; 
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3.1.13. Portaria DIRSA nº 6/SECGAB, de 30 de março de 2011 ICA 160-23; 
3.1.14. Ordem técnica n.º 001/DIRSA/2000, de 12 de julho de 2000; 
3.1.15. Ordem técnica nº 005/DIRSA/2005, de 31 de março de 2005 

4 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. O custo anual estimado com o processo de credenciamento é de R$ 

5.000.000,00 de reais). Os recursos para pagamento dos serviços realizados 
serão suportados pelos recursos destinados ao Centro de Instrução e Adaptação 
da Aeronáutica – CIAAR, no programa 2108 (Programa de Gestão e 
Manutenção do Ministério da Defesa), Ação Orçamentária 2004 (Assistência 
Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes), Fontes 0100000000, 0250120350 e 0250120550, natureza de 
despesa 3.3.90.39.00 (Pessoa Jurídica) e 3.3.90.36.00 (Pessoa Física). 

5 DA IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSA 
5.1. Para atendimento pela CREDENCIADA, os beneficiários do FUNSA 

identificar-se-ão apresentando os seguintes documentos: 
5.1.1. Militares (da Aeronáutica) da ativa, da reserva ou reformados deverão 

apresentar identidade militar (ou identidade civil) e GAB (Guia de 
Apresentação do Beneficiário) acompanhada do Pedido Médico.; 

5.1.2. Pensionistas e seus dependentes, além dos dependentes de militares da 
ativa ou da reserva, deverão apresentar carteira de identidade civil (ou 
militar) e GAB ou GEAM acompanhada do Pedido Médico; 

6 DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
6.1. O prazo para credenciamento iniciar-se-á a partir da data de publicação deste 

instrumento no Diário Oficial da União, em Jornal de Circulação no Estado de 
Minas Gerais e também, se houver, em Jornal de Circulação no Município ou 
Região em que serão prestados os serviços. 

6.2. O presente edital vigerá por 1 (um) ano a partir de 28/01/2017. 
6.3. O prazo final para o credenciamento dar-se-á em 30/06/2017. 

Somente serão admitidas a participar deste processo de credenciamento as 
Organizações de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomos, com sede no 
Estado de Minas Gerais, constante do objeto, que comprovem regularidade 
jurídica, fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica operacional, 
apresentando todos os documentos exigidos neste Edital. 

6.4. Não poderão participar: 
6.4.1. Pessoas jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com 

o objeto deste credenciamento; 
6.4.1.1. Excepciona o disposto acima nos casos de pessoas jurídicas com 

fins lucrativos que apresentem autorização específica dos sócios para 
contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato 
social ou estatuto. 

6.4.1.2. A autorização assemblear deverá observar as regras de 
convocação e de quórum para instauração e deliberação previstas em 
lei para cada tipo de sociedade. 
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6.4.1.3. Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da 
assembléia ou documento equivalente. 

6.4.2. Pessoas jurídicas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;  
6.4.3. Pessoas jurídicas ou físicas impedidas de licitar e contratar com a União 

(art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº 5.450/2005) ou 
suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de 
contratar com o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (art. 87º, 
III, da Lei nº 8.666/93);  

6.4.4. Pessoas jurídicas ou físicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; 

6.4.5. Pessoas jurídicas ou físicas proibidas de contratar com o Poder Público, 
nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/1998; 

6.4.6. Pessoas jurídicas em processo falimentar, em processo concordatário, em 
recuperação judicial ou extrajudicial; 

6.4.7. Pessoas jurídicas em dissolução ou em liquidação; 
6.4.8. Pessoas físicas em processo de insolvência civil; 
6.4.9. Pessoas jurídicas de que sejam proprietários controladores ou diretores, 

Deputados ou Senadores (art. 54, II da Constituição); 
6.4.10. Pessoas jurídicas ou físicas proibidas de contratar com o Poder Público 

nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 
Administrativa); 

6.4.11. Quaisquer interessados que se enquadrarem nas vedações previstas no 
artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

6.4.12. Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de servidor integrante da comissão 
de licitação responsável por este edital, da Seção de Auditoria de Contas 
Médicas, do Setor de Lisura e dos que exerçam funções de Ordenador de 
Despesas, Gestor do FUNSA, bem como do Comandante deste Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica; 

6.4.13. Sociedades que tenham em seu quadro societário quaisquer das pessoas 
indicadas nos subitens anteriores; 

6.4.14. No caso do subitem anterior a restrição poderá ser afastada caso 
comprovada, no caso concreto, a ausência de ofensa aos princípios da 
isonomia, impessoalidade e moralidade. 

6.5. A participação neste procedimento administrativo implica a aceitação integral e 
irrestrita das condições estabelecidas neste Edital. 

6.6. A instituição interessada em se credenciar deverá designar um representante 
legal, que será o único admitido a intervir em seu nome, o qual deverá se 
apresentar para credenciamento junto à Comissão de Credenciamento (CC) do 
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, constituída pelo Boletim 
Interno n.° 221, de 26 de novembro de 2014, munido de credencial que o 
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autorize a participar deste procedimento administrativo, bem como de Cédula 
de Identidade. 

6.7. Entende-se por credencial: documento (ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social) que comprove a competência do titular ou sócio da empresa para 
representá-la perante terceiros; ou procuração para representar a instituição 
junto ao CIAAR, acompanhada, no caso de instrumento particular, de prova de 
investidura do outorgante na qual constem expressamente seus poderes para a 
outorga. 

6.8. Para participar, as instituições interessadas deverão apresentar toda a 
documentação solicitada neste Edital, no seguinte local, data e horário: 

6.8.1. A partir da data de publicação do presente instrumento no Diário Oficial 
da União, nos dias úteis, das 08:30h às 11:30h e das 13 às 15:30h – Horário 
de Brasília, no FUNSA do Centro de Instrução e Adaptação da 
Aeronáutica, localizado na Avenida Santa Rosa, nº 10, São Luiz, Belo 
Horizonte/MG, CEP: 31270-750 ou no Hospital de Aeronáutica de Lagoa 
Santa à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº, Vila Asas, Lagoa 
Santa/MG, CEP: 33400-000. 

6.9. A documentação poderá ser enviada via correios. 
6.9.1. O envelope, contendo a documentação da instituição interessada deve 

conter os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO  
7.1. Para habilitar-se ao credenciamento, o interessado deverá apresentar: 

7.1.1. ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO; 
7.1.2. ANEXO II – FICHA CADASTRAL; 
7.1.3. ANEXO III – CARTA PROPOSTA; 
7.1.4. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
7.1.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
7.1.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA; 
7.1.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, COMO 

SÓCIO, MILITARES OU SERVIDORES CIVIS DA ATIVA DA 
AERONÁUTICA; 

Ao  

Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR 

Avenida Santa Rosa, nº 10 - São Luiz - Belo Horizonte/MG 

CEP: 31270-750 

A/C: FUNSA/LS – Setor de Credenciamento 
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7.1.8. Relação de Membros do Corpo Clínico datada e assinada pelo 
responsável técnico contendo os seguintes dados: 

7.1.8.1. Nome completo; 
7.1.8.2. Especialidade clínica; 
7.1.8.3. Número do registro no Conselho de Classe 

7.1.9. Todos os anexos deverão ser datados e assinados pelo interessado 
(pessoa física) e, no caso de pessoa jurídica, pelo representante legal, 
conforme disposto no contrato social. 

7.2. A apresentação de proposta sujeita o proponente, integralmente, às condições 
deste Edital de Credenciamento, bem como aos ditames legais que asseguram a 
assistência médico-hospitalar aos usuários do SISAU. 

7.3. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI – receberá 
tratamento de OCS, dado sua natureza de pessoa jurídica. 

8 DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
8.1. Comissão de Credenciamento verificará se a documentação apresentada pelos 

proponentes atende ao exigido nos preceitos do presente Edital. 
8.1.1. Constatada a falta ou irregularidade na documentação apresentada, será 

comunicado por escrito à proponente, tendo a mesma um prazo de até 30 
(trinta) dias para regularizar as pendências. Caso a instituição não 
regularize a sua situação no prazo estipulado, ela será inabilitada. 

8.2. A Comissão de Credenciamento emitirá: 
8.2.1. Documento certificando a conformidade dos documentos apresentados 

conforme item 8.1; 
8.3. A instituição que receber parecer da Comissão de Credenciamento desfavorável 

será notificada das incorreções e quando julgar oportuno poderá apresentar 
nova documentação. 

9 DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1. O credenciamento será homologado pela assinatura do Sr. Ordenador de 

Despesas do CIAAR no Termo de Credenciamento. 
10 DO REGIME DE EXECUÇÃO, DA RESPONSABILIDADE DAS PART ES 
E DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1. As condições de execução dos serviços e do descredenciamento 
constarão no Termo de Credenciamento a ser assinado pelas partes, conforme 
minuta constante do Anexo, com as seguintes particularidades: 

10.1.1. O CREDENCIANTE poderá fornecer medicamentos, materiais de penso, 
órteses, próteses, materiais cirúrgicos especiais (reutilizáveis), dietas e 
outros produtos nutricionais e materiais de alto custo e outros que julgar 
necessários para a execução do contrato, respeitando o protocolo de 
tratamento do CREDENCIADO. 

10.1.1.1. O justo valor do uso desses materiais e afins será incluído, 
mediante apresentação do instrumento de cobrança (fatura), ao final 
do tratamento, na conta do paciente e submetido à Seção de Auditoria 
de Contas Médicas do CREDENCIANTE. 
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10.1.2. Nos contratos cujo objeto refere-se aos tratamentos de fonoaudiologia, 
fisioterapia e terapia ocupacional devem-se respeitar as 08 (oito) sessões 
por área, em um período de 30 (trinta) dias, bem como o número máximo 
de 200 (duzentas) sessões dentro de cada área, para total do tratamento; 

10.1.2.1. Honorário de fisioterapia será pago da seguinte forma: 
10.1.2.1.1. Até 02 (duas) fisioterapias respiratórias e 02 (duas) 

motoras, por dia, em CTI-Adulto; 
10.1.2.1.2. Até 04 (quatro) fisioterapias respiratórias (Ventilação 

Mecânica) e 02 (duas) motoras, por dia, em CTI-Adulto; 
10.1.2.1.3. Até 02 (duas) fisioterapias respiratórias e 01 (uma) 

motora, por dia, em apartamento, adulto e pediátrico; 
10.1.2.1.4. Até 03 (três) fisioterapias respiratórias e 02 (duas) 

motoras, por dia, em CTI-Pediátrico. 
10.1.3. Para os exames em que durante realização for observada a necessidade de 

avaliação de anatomia patológica, deverá ser acrescentada à GAB de posse 
do paciente, manualmente e pelo médico assistente, o código com as 
respectivas quantidades do procedimento, sendo necessária assinatura de 
ciência do usuário ou do responsável por ele na GAB. 

10.1.4. Procedimentos sujeitos a parecer especial da Seção do Fundo de Saúde 
do CIAAR e/ou da Junta de Saúde do CIAAR: 

10.1.4.1. Cirurgia de lipoaspiração; 
10.1.4.2. Cirurgia corretiva nasal; 
10.1.4.3. Cirurgia corretiva de mama; 
10.1.4.4. Cirurgias plásticas corretivas em geral; 
10.1.4.5. Cirurgia eletiva para colocação de próteses corretivas não 

odontológicas; 
10.1.4.6. Cirurgia corretiva de desvios da visão; 
10.1.4.7. Cirurgia de transplantes de órgãos; 
10.1.4.8. Colocação eletiva de próteses não odontológicas; 
10.1.4.9. Gastroplastia; 
10.1.4.10. Cirurgia de recanalização de laqueadura tubária; 
10.1.4.11. Terapia fotodinâmica para pacientes com degeneração macular; 
10.1.4.12. Tratamento de apneia do sono com aparelho CPAP ("Continuous 

Positive AirwayPressure"); 
10.1.4.13. Outros procedimentos e tratamentos, a critério do Chefe da Seção 

de Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA); 
10.1.4.14. Cirurgia de transplante de córnea e rins (considerando o 

acompanhamento clínico ambulatorial no período de internação do 
receptor e do doador e o pós-transplante); 

10.1.4.15. Procedimentos não constantes da tabela CBHPM última edição 
atualizada; 

10.1.5. Procedimentos médico-hospitalares não indenizados pelo Fundo de 
Saúde da Aeronáutica: 
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10.1.5.1. Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com 
finalidade estética; 

10.1.5.2. Aquisição de artigos por importação, quando houver similares 
nacionais que atendam às especificações do tratamento; 

10.1.5.3. Tratamento médico cuja eficiência não seja reconhecida pelo 
Conselho Federal de Medicina ou tratamento clínico ou cirúrgico 
experimental;; 

10.1.5.4. Implante hormonal; 
10.1.5.5. Teste de DNA; 
10.1.5.6. Tratamentos de infertilidade, fecundação e fertilização; 
10.1.5.7. Atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e 

atendimentos obstétricos não previstos no Rol de Procedimentos 
Básicos da Resolução CONSU n° 12, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), de 4 de novembro de 1998, e na Resolução 
Normativa n° 167, da ANS, de 9 de janeiro de 2008; 

10.1.5.8. Atendimentos básicos fisioterápicos e farmacêuticos, bem como 
psicológicos, não previstos na Resolução CONSU n° 11, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de 4 de novembro de 1998; 

10.1.5.9. Especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina; 

10.1.5.10. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, inclusive 
cirurgia plástica estética, órteses e próteses para o mesmo fim; 

10.1.5.11. Tratamentos em centros de saúde pela água (SPA), clínicas de 
repouso, estâncias hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos; 

10.1.5.12. Fornecimento de medicamentos nacionais ou nacionalizados, 
exceto durante a internação hospitalar do beneficiário; 

10.1.5.13. Aquisição de artigos por importação; 
10.1.5.14. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 
10.1.5.15. Fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados 

ao ato e técnica cirúrgica indicados; 
10.1.5.16. Órtese ou prótese não odontológica acima do valor máximo 

estabelecido por parte do DGP; 
10.1.5.17. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto 

médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; 
10.1.5.18. Em caso de cataclismos, guerras e comoções internas, quando 

declarados pela autoridade competente; 
10.1.5.19. Aplicação de vacinas preventivas; 
10.1.5.20. Necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo; 
10.1.5.21. Aparelhos ortopédicos; 
10.1.5.22. Aluguel de equipamentos hospitalares e similares; 
10.1.5.23. Procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior; 
10.1.5.24. Despesas hospitalares extraordinárias tais como telefonemas, uso 

de televisão, alimentação não prevista no tratamento, lavagem de 
roupas e indenização de danos; 
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10.1.5.25. Enfermagem em caráter particular; 
10.1.5.26. Estadia de paciente ou acompanhante em hotel, pensão ou 

similares; 
10.1.5.27. Avaliações pedagógicas; 
10.1.5.28. Orientações vocacionais; 
10.1.5.29. Psicoterapia com objetivos profissionais; 
10.1.5.30. Diárias hospitalares com a parturiente em condições de alta 

quando da manutenção da internação do recém nascido patológico; 
10.1.5.31. Colocação de idosos em asilos; 
10.1.5.32. No que diz respeito à atenção domiciliar: 

10.1.5.32.1. Despesas decorrentes da utilização por parte do paciente 
de medicamentos de tratamento prolongado ou para doenças 
crônicas, cuja natureza não tenha relação específica com o 
atendimento de caráter médico-domiciliar; 

10.1.6. O CREDENCIADO deverá considerar o prazo de 30 (trinta) dias para os 
casos de RETORNO DE CONSULTAS ambulatoriais. 

10.2. O atendimento será mediante GAB (Guia de Apresentação do 
Beneficiário), ou GEAM (Guia de Encaminhamento para Assistência Médico-
Hospitalar) que será apresentada pelo usuário, identificando-se conforme 
descrito no Termo de Credenciamento. 

10.3. Os pacientes deverão ser encaminhados por médico militar da 
Aeronáutica de Minas Gerais e deverão apresentar, no momento do 
atendimento, um documento que permita a identificação do usuário; 

10.4. Em casos de urgência e/ou emergência, o atendimento será efetivado sem 
guia de encaminhamento, devendo o beneficiário do FUNSA se identificar, 
conforme previsto no item 5. Entretanto, o referido beneficiário ou o seu 
responsável deverá comunicar à CREDENCIANTE a internação e as causas da 
urgência/emergência, no prazo de dois dias úteis. Caso o prazo ultrapasse os 
dois dias úteis, os gastos contraídos pelo beneficiário serão inteiramente de 
responsabilidade do mesmo e devem ser acertados diretamente com a 
CREDENCIADA, sem nenhum ônus ao FUNSA; 

10.5. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da 
própria CREDENCIADA. 

10.5.1. Entende-se como profissional da OCS (Organização Civil de Saúde): 
10.5.1.1. membro do corpo clínico da CREDENCIADA; 
10.5.1.2. que tenha vínculo de emprego com a CREDENCIADA; 
10.5.1.3. autônomo que presta serviço à CREDENCIADA em caráter 

regular; 
10.5.1.3.1. Equipara-se ao profissional, a que se refere o item 

10.5.1.3, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 
profissionais que exerçam atividades na área de saúde; 

10.5.2. No caso de cooperativas médicas, os serviços contratados serão prestados 
única e diretamente por profissionais cooperados da própria 
CREDENCIADA; 
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10.6. O pagamento de todos os encargos tributários, sociais e previdenciários 
caberá ao respectivo sujeito passivo da obrigação, conforme legislação 
aplicável, sendo permitido à CREDENCIANTE efetuar as retenções previstas 
em lei. 

10.7. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pela 
CREDENCIANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos 
realizados; 

10.8. Obriga-se a CREDENCIADA a atender os beneficiários da 
CREDENCIANTE em condições iguais de atendimento aos demais usuários de 
seus serviços, constituindo infração contratual a discriminação de qualquer 
natureza. 

10.8.1. Os usuários poderão notificar ao FUNSA qualquer irregularidade 
verificada na prestação dos serviços e /ou faturamento. 

10.8.2. O Fundo de Saúde da Aeronáutica será o setor responsável por mediar 
problemas relatados pelos usuários no que tange aos serviços prestados 
pelos CREDENCIADOS. As reclamações poderão ser realizadas 
diretamente pelo email funsa@ciaar.aer.mil.br 

10.9. Nos casos de tratamentos prolongados, as contas deverão ser encerradas e 
apresentadas a cada 15 (quinze) dias. Nesses casos, deve ser emitida nova guia 
de encaminhamento, com as devidas comprovações para a necessidade de 
prorrogação das internações. 

10.10. É vedado ao CREDENCIADO exigir que o usuário assine fatura ou guia 
de atendimento ou quaisquer papéis em branco. 

11 DA HABILITAÇÃO 
11.1. A Habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da 

seguinte documentação: 
11.1.1. Organização Civil de Saúde: 

11.1.1.1. Cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is); 
11.1.1.2. Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário 

individual; 
11.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com sua 

última alteração, devidamente registrado, e no caso de sociedades 
empresárias, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores ou, se for o caso, procurações que outorguem poderes 
para terceiros; 

11.1.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

11.1.1.5. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

11.1.1.6. Decreto de autorização no caso de sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
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funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 

11.1.1.7. Em caso de cooperativas conforme o art. 19, § 3º, da IN 
STLI/MPOG nº 2/2008: 

11.1.1.7.1. Inscrição do ato constitutivo deve estar acompanhada de 
prova dos responsáveis legais; 

11.1.1.7.2. Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou 
na entidade estadual, se houver; 

11.1.1.7.3. Ata de Fundação; 
11.1.1.7.4. Estatuto Social com a Ata da Assembléia que o aprovou; 
11.1.1.7.5. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a 

ata da assembléia que os aprovou; 
11.1.1.7.6. Editais de convocação das três últimas assembléias gerais 

extraordinárias; e, 
11.1.1.7.7. Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a 

cooperativa a contratar o objeto da licitação; 
11.1.2. Profissional de Saúde Autônomo: 

11.1.2.1. Carteira de Identidade; e, 
11.1.2.2. Certidão de quitação eleitoral, nos termos do art. 7º, § 1º, III, c/c 

art. 146 do Código Eleitoral 
11.1.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados; 

11.1.2.4. Prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das 
contribuições do Contribuinte Individual para com a Previdência 
Social, efetuada mediante a apresentação da Declaração de 
Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRS-CI), 
fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

11.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de serviço (FGTS) por meio de apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal; 

11.1.2.5.1. Caso o interessado pessoa física não seja empregador, 
deverá, em substituição ao CRF, declarar tal fato. 

11.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação 
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 

11.1.3. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos interessados 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei 
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ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo de validade 
estabelecido, serão consideradas válidas as certidões até 180 dias após a 
data da sua emissão. 

11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
11.2.1. Organização Civil de Saúde: 

11.2.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 

11.2.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, efetuada 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU), por elas administrados; 

11.2.1.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de serviço (FGTS) por meio de apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal; 

11.2.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 
com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação 
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943. 

11.2.2. Profissional de Saúde Autônomo: 
11.2.2.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); 
11.2.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante 

certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 
tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados; 

11.2.2.3. Certidão específica, emitida por parte da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas 
"a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em 
dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da União, por 
ela administradas; 

11.2.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de serviço (FGTS) por meio de apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal; 

11.2.2.4.1. Caso o licitante pessoa física não seja empregador, deverá, 
em substituição ao CRF, declarar tal fato. 

11.2.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos 
trabalhistas. 
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11.2.3. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos licitantes 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei 
ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, 
deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data de entrega da 
solicitação de credenciamento. 

11.3. Qualificação técnica: 
11.3.1. Organização Civil de Saúde: 

11.3.1.1. Prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo; 
11.3.1.2. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, declarando que o interessado prestou, a 
contento, serviço pertinente e compatível em características com o 
objeto deste Edital; 

11.3.1.3. Documentação do Responsável Técnico: 
11.3.1.3.1. RG e CPF; 
11.3.1.3.2. Certificado na Especialidade; 
11.3.1.3.3. Registro no Conselho de Classe; 

11.3.1.4. Alvará de localização e funcionamento válido; 
11.3.1.5. Alvará de autorização sanitária válido; 
11.3.1.6. O credenciamento da OCS poderá observar as seguintes situações 

quanto ao alvará de autorização sanitária: 
11.3.1.6.1. Situação: Alvará de autorização sanitária vencido; 

11.3.1.6.1.1. Documento a ser apresentado: alvará vencido, 
acompanhado de requerimento em tempo hábil (prazo 
estabelecido na legislação municipal específica, ou, em 
caso de omissão na legislação do município, 120 dias antes 
do término de sua vigência); 

11.3.1.6.2. Situação: requerimento de renovação a destempo (para 
além do prazo estabelecido na legislação municipal específica, 
ou, em caso de omissão na legislação do município, para além 
dos 120 dias); 

11.3.1.6.2.1. Documento a ser apresentado: alvará de 
autorização sanitária válido ou requerimento a destempo, 
acompanhado de comprovante da omissão por parte da 
autoridade de vigilância sanitária; 

11.3.1.6.3. Situação: requerimento superveniente à instituição da 
empresa; 

11.3.1.6.3.1. Documento a ser apresentado: alvará válido ou 
requerimento inicial; 

11.3.1.6.4. Situação: funcionamento decorrente de decreto judicial; 
11.3.1.6.4.1. Documento a ser apresentado: decreto judicial 

válido. 
11.3.1.7. Relação de Membros do Corpo Clínico datada e assinada pelo 

responsável técnico contendo os seguintes dados: 
11.3.1.7.1. Nome completo; 
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11.3.1.7.2. Especialidade clínica; 
11.3.1.7.3. Número do registro no conselho de classe 

11.3.1.8. No caso da entidade ser isenta da inscrição em determinado órgão 
ou da apresentação de algum dos documentos exigidos, deverá ser 
apresentada declaração escrita emitida pelo Contador ou Gestor da 
entidade, afirmando os motivos e fundamentação legal de tal 
imunidade. 

11.3.2. Profissional de Saúde Autônomo: 
11.3.2.1. Prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo; 
11.3.2.2. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, declarando que o interessado prestou, a 
contento, serviço pertinente e compatível em características como o 
objeto deste Edital; 

11.3.2.3. A comprovação da Especialidade será feita mediante a 
apresentação de título de especialidade registrado no respectivo 
Conselho Regional. 

11.3.2.4. Alvará de localização e funcionamento válido expedido em seu 
nome no endereço onde se propõe a prestar o serviço, salvo se o 
estabelecimento já o tiver, quando este deverá ser apresentado; 

11.3.2.5. Alvará de autorização sanitária válido expedido em seu nome no 
endereço onde se propõe a prestar o serviço, salvo se o 
estabelecimento já o tiver, quando este deverá ser apresentado; 

11.3.2.6. O credenciamento do PSA poderá observar as seguintes situações 
quanto ao alvará de autorização sanitária: 

11.3.2.6.1. Situação: Alvará de autorização sanitária vencido; 
11.3.2.6.1.1. Documento a ser apresentado: alvará vencido, 

acompanhado de requerimento em tempo hábil (prazo 
estabelecido na legislação municipal específica, ou, em 
caso de omissão na legislação do município, 120 dias antes 
do término de sua vigência); 

11.3.2.6.2. Situação: requerimento de renovação a destempo (para 
além do prazo estabelecido na legislação municipal específica, 
ou, em caso de omissão na legislação do município, para além 
dos 120 dias); 

11.3.2.6.2.1. Documento a ser apresentado: alvará de 
autorização sanitária válido ou requerimento a destempo, 
acompanhado de comprovante da omissão por parte da 
autoridade de vigilância sanitária; 

11.3.2.6.2.2. Situação: requerimento superveniente a instituição 
da empresa; 

11.3.2.6.2.2.1. Documento a ser apresentado: alvará válido 
ou requerimento inicial,  

11.3.2.6.2.3. Situação: funcionamento decorrente de decreto 
judicial; 
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11.3.2.6.2.3.1. Documento a ser apresentado: decreto 
judicial válido. 

11.4. Os Profissionais de Saúde Autônomos serão credenciados nas respectivas 
especialidades comprovadas. 

11.5. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal – anexo X. 

11.6. A Comissão Especial de Licitação consultará o Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, bem como habilitação técnica conforme 
disposto nos arts. 4º, cabeça, 13 a 17 3 43, III da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, respeitada a documentação complementar prevista 
no item 11.8 desta seção. 

11.6.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 
documentação vencida junto ao SICAF; 

11.7. Caso a Comissão não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o interessado será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob 
pena de inabilitação. 

11.8. Os interessados que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido 
pela IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista 
e Qualificação Técnica. 

11.8.1. A documentação complementar prevista no item 11.8 desta Seção deverá 
ser apresentada por quaisquer interessados, caso não conste no SICAF. 

11.8.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

11.8.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa,  mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

11.8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da OCS/PSA e de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de  contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

11.8.5. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
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11.9. Os interessados que preencherem os requisitos acima, no que lhes for 
aplicável, serão considerados aptos para o credenciamento. 

11.10. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
cópias autenticadas por Tabelião de Notas ou para autenticação por membro da 
comissão de credenciamento, acompanhados dos originais. 

Quando o contrato for executado por filial, a CREDENCIADA deverá 
apresentar a documentação de habilitação referente à matriz e à filial.  

11.11. Após julgada habilitada a proponente, poderão ser CREDENCIADOS 
todos os serviços ofertados em sua proposta, ou apenas parte dela, de acordo 
com a conveniência da Administração, devendo ser dada ciência ao proponente 
dos serviços aceitos. A inclusão de novos serviços dependerá de acordo a ser 
formalizado por meio de termo aditivo ao credenciamento. 

11.12. A proposta de serviços terá validade de 120 (cento e vinte) dias, contados 
a partir da data de entrega da documentação. Não havendo solicitação para 
prorrogação de sua validade, ou convocação para assinatura do Termo de 
Credenciamento, o proponente será comunicado da sua não habilitação para o 
credenciamento. 

11.13. À Comissão de Credenciamento e ao Controle Interno, reserva-se o 
direito de solicitar, em qualquer tempo, no curso do processo, quaisquer 
esclarecimentos sobre os documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

11.14. O CREDENCIANTE poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar a 
Organização Civil de Saúde (OCS) ou o Profissional de Saúde Autônomo 
(PSA), por despacho fundamentado, se tiver informação abalizada de qualquer 
fato ou circunstância, anterior ou posterior à fase de habilitação, que desabone a 
qualificação técnica, habilitação jurídica ou regularidade fiscal daquela entidade 
ou prestador de serviço. 

12 DA NEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO A MILITARES 
12.1. Nenhum militar das Forças Armadas, da ativa ou convocado, poderá 

receber remuneração, honorários ou pagamentos por serviços profissionais 
prestados a usuário do FUNSA, atendidos por meio de GAB ou GEAM. 

13 DA INEXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE 
CREDENCIAMENTO 

13.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato por 
médico militar não exclui nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA; 

13.2. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da 
capacidade operativa da CREDENCIADA poderá ensejar a revisão das 
condições estipuladas; 

13.3. A CREDENCIADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Termo de Credenciamento; 

13.4. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, este órgão público 
designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Termo 
de Credenciamento, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
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relacionadas com a execução do serviço, e determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados. 

14 DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1. A CREDENCIANTE obriga-se ao pagamento dos serviços prestados, 

adotando as seguintes tabelas de preços: 
14.1.1.  Para as diárias e taxas, materiais e pacotes de serviços definidos nas 

tabelas constante dos Anexos A, B e C, respectivamente, deste Termo de 
Credenciamento, serão remunerados conforme valores nelas estabelecidos. 

14.1.1.1. A qualquer momento, desde que acordado pelas partes, poderão 
ser estabelecidos novos pacotes de prestação de serviços, conquanto 
os valores individuais dos itens inclusos em cada pacote 
correspondam aos valores estabelecidos no Edital e seus anexos. 

14.1.1.1.1. Caso seja estabelecido um novo pacote, esse deverá ser 
estendido aos demais credenciados. 

14.1.2. Para Consultas Médicas eletivas será adotada, como valor máximo, a 
tabela CBHPM, ano 2015, com 20% de inflator. 

14.1.3. Para Honorários Médicos será adotada a tabela CBHPM, ano 2010, com 
o valor de UCO de R$ 14,33. 

14.1.4. Para Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento (SADT) será 
adotada a tabela CBHPM, ano 2009, com UCO de R$ 11,50. 

14.1.5. Quando o procedimento do atendimento não constar da tabela CBHPM 
referenciada, conforme descrito acima, poderá ser adotada a próxima 
edição, cujo procedimento esteja contemplado. 

14.1.6. A unidade de radiofármaco será remunerada conforme valor estabelecido 
pelo Colégio Brasileiro de Medicina Nuclear em tabela publicada na revista 
Brasíndice, atualizado para o exercício atual. 

14.1.7. Os serviços Fisioterapêuticos, Fonoaudiológicos, de Psicologia, de 
Terapia Ocupacional e de Nutrição serão remunerados conforme tabela 
constante do Anexo D. 

14.1.8. Medicamentos: valores acordados no parâmetro constante da coluna 
“preço máximo de venda ao Governo - PMVG” da Lista de Preços de 
Medicamentos para compras públicas, emitida por parte da 
CMED/ANVISA. 

14.1.8.1. Mediante justificativa expressa, caso a caso, serão aceitos os 
valores acordados até o limite do parâmetro constante da coluna 
“preços fábrica - PF” da Lista de Preços de Medicamentos para 
compras públicas, emitida por parte da CMED/ANVISA. 

14.1.8.2. Quanto aos medicamentos em que a aplicação do CAP 
(Coeficiente de Adequação de Preço) for obrigatória, nos termos da 
Resolução CMED nº 3, de 2 de março de 2011, são acordados os 
valores no parâmetro constante da coluna “preço máximo de venda ao 
Governo - PMVG” da Lista de Preços de Medicamentos para compras 
públicas, emitida por parte da CMED/ANVISA. 
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14.1.8.3. Os medicamentos serão pagos conforme prescrição médica, mas 
em caso de medicamento genérico existente no mercado será pago o 
de menor valor. 

14.1.8.4. A título de remuneração pelos serviços de seleção, 
armazenamento, distribuição, manipulação, dispensação e controle do 
estoque de medicamentos, o valor máximo será o preço do 
medicamento na tabela CMED + 30%. 

14.1.8.5. Afasta-se a presente regra de preço caso, no momento de aferição 
das faturas (glosa), seja constatado valor superior ao praticado ao 
mercado, por força do Acórdão nº 3.016/2012 – Plenário/TCU. 

14.1.8.6. Na hipótese do item anterior será adotada a regra de preço para 
“medicamentos de preço livre”. 

14.1.8.7. Para medicamentos não constantes da Lista de Preços de 
Medicamentos para compras públicas - medicamentos de preço livre: 

14.1.8.7.1. Preço de nota fiscal de compra, acompanhado de pesquisa 
ao mercado distribuidor, com o acréscimo de 30% a título de 
remuneração pelos serviços de seleção, armazenamento, 
distribuição, manipulação, dispensação e controle do estoque de 
medicamentos. 

14.1.9. Para OPME será utilizada a tabela constante no ANEXO B do Edital 
14.1.9.1. Para OPME não constante na tabela própria: 
14.1.9.2. Preço de nota fiscal de compra, acompanhado de pesquisa ao 

mercado distribuidor, com acréscimo de 25% a título de taxa de 
comercialização. 

14.1.10. Para todos os valores propostos acima poderão ser negociados 
percentuais de deflação. 

14.1.11. A CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, 
especialmente quanto à adequação do custo ao preço de mercado, por meio 
de seu Serviço de Auditoria Médica. 

14.1.12. Os atos anestésicos estão classificados em portes de 0 a 8, e 
remunerados conforme as indicações do quadro abaixo: 
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14.1.12.1. O porte anestésico “0” significa NÃO PARTICIPAÇÃO DO 

ANESTESIOLOGISTA”; 
14.1.12.2. Quando houver necessidade do concurso de anestesiologista em 

atos médicos que não tenham seus portes especialmente previstos na 
presente classificação, a remuneração deste especialista será 
equivalente ao estabelecido para o PORTE 3; 

14.1.13. Deverá constar na nota fiscal, averbação como referência ao nome 
do paciente, nome do médico responsável e a data da realização do ato 
médico. 

14.1.13.1. Nos casos de Emergência e Urgência a CREDENCIADA se 
compromete a informar o evento, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas informando, também, o resumo clínico e o emprego do OPME 
necessário: 

14.1.13.1.1. No horário de expediente, pelos telefones (0XX31) 3689-
3323 ou (0XX31) 3689-3425; 

14.1.13.1.2. A qualquer momento, pelos telefones:(0XX31) 98895-
4202 e/ou (0XX31) 98766-3958 e  

14.1.13.2. Fica definido o valor mínimo de OPME/Medicamentos de alto 
custo em R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), não sendo necessária a 
solicitação de autorização prévia para valores inferiores. 

14.2. Para as internações eletivas, será necessária a apresentação da guia de 
encaminhamento do FUNSA, e o beneficiário deverá identificar-se conforme 
descrito no Termo de Credenciamento; 

14.3. Nos casos de internações de urgência ou emergência, quando não houver 
a possibilidade de solicitação de autorização prévia, o fato deverá ser 
comunicado, em até 02 (dois) dias úteis pelo email: 
solicitação.gab.aeronautica@gmail.com, para possibilitar à auditoria do 

Porte Anestésico Correspondência CBHPM 

0 Anestesia Local 

1 3A 

2 3C 

3 4C 

4 6B 

5 7C 

6 9B 

7 10C 

8 12A 
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FUNSA, a devida comprovação da urgência/ emergência e a análise e emissão 
da guia de encaminhamento, pertinente; 

14.4. As internações eletivas ou em caráter de urgência/emergência serão 
acompanhadas pela auditoria do CIAAR e fica a CREDENCIADA responsável 
por enviar, pelo e-mail funsa@ciaar.aer.mil.br, a lista diária dos pacientes 
internados. 

14.5. A auditoria médica e de enfermagem do CIAAR poderá deliberar pela 
transferência do paciente internado no credenciado, desde que haja recursos da 
mesma natureza nos hospitais da rede própria do Comando da Aeronáutica, 
desde que não haja prejuízos para a segurança do paciente, desde que a remoção 
se faça sob o princípio da manutenção da continuidade da atenção médica e da 
enfermagem durante esse transporte e desde que haja o consenso entre médico 
atendente ou responsável pelo doente, do credenciado, o médico responsável 
pelo transporte, do CREDENCIANTE e o médico responsável da unidade 
hospitalar que receberá o paciente. Os meios materiais e humanos para o 
transporte aéreo e/ou terrestre do paciente estarão a cargo da 
CREDENCIANTE. 

14.6. Toda transferência médica de paciente, só será realizada com a 
concordância do paciente ou do seu responsável legal, redigida em termo 
testemunhado. 

14.7. No caso de haver necessidade de prorrogação do tempo de internação do 
Beneficiário da CREDENCIANTE, além do período inicialmente autorizado e 
dentro do limite máximo de 15 diárias, por guia de encaminhamento, caberá à 
CREDENCIADA encaminhar a solicitação de prorrogação, emitida pelo 
médico assistente, digitalizada, com 48 horas de antecedência do vencimento 
das diárias já autorizadas, pelo e-mail funsagabls@gmail.com, a 
CREDENCIANTE, então, emitirá a GAB de prorrogação. Esse email deverá ser 
impresso e anexado à fatura final, juntamente com a GAB original para 
comprovação das diárias autorizadas. 

14.8. No caso de inexistência de vagas na acomodação autorizada pela 
CREDENCIANTE, será o Beneficiário internado em acomodação disponível 
até que haja vaga prevista para ele, quando então será transferido, internamente, 
para essa acomodação sem acréscimos nos valores das diárias para a 
CREDENCIANTE. 

14.9. A aceitação do atendimento ao Beneficiário pela CREDENCIADA 
dependerá sempre de autorização prévia da CREDENCIANTE. 

14.10. A CREDENCIADA se obriga a apresentar ao CIAAR, até o quinto dia 
útil do mês subsequente à realização do exame/procedimento/atendimento/alta 
hospitalar, a fatura em nome do GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA 
SANTA – GAP-LS e anexar a(s) guia(s) original (is) emitida(s) pela 
CREDENCIANTE, bem como todos os comprovantes de despesas, relação de 
materiais e medicamentos utilizados em sala ou fora dela, relativos aos 
atendimentos prestados até o último dia do mês considerado, discriminando 
número de ordem, data, número da guia de encaminhamento, nome do usuário, 
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número do código pessoal (SARAM) do titular do cartão, código da tabela 
CBHPM, valor em reais e relatório de conferência; 

14.11. Somente serão aceitas faturas com as guias originais. 
14.12. As faturas serão auditadas e verificadas eventuais inconformidades, e os 

valores, parcial ou totalmente glosados, serão informados à CREDENCIADA, 
no prazo de 30 (trinta) dias, com as razões das glosas efetuadas, discriminando 
o item e o valor dessas, através de Relatório de Glosas; 

14.12.1. A CREDENCIADA deverá notificar o recebimento do Relatório 
de Glosas por meio de correio eletrônico podendo ser enviado o relatório 
fisicamente caso seja necessário; 

14.12.2. O recurso de glosa poderá ser apresentado em até 30 dias após 
autorização para emissão da Nota Fiscal; 

14.12.3. A emissão da Nota Fiscal será autorizada por meio do email 
faturamentofunsamg@gmail.com; 

14.12.3.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida com os seguintes dados: 
 
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA – GAP-LS  
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Vila Asas 
CEP: 33.400-000 
Lagoa Santa/MG.  
CNPJ: 00.394.429/0186-62 
 

14.12.4. A CREDENCIANTE terá o prazo máximo de 30 dias para julgar 
o recurso de glosa apresentado pela CREDENCIADA; 

14.12.5. Uma vez procedente o recurso de glosa, a CREDENCIANTE 
efetuará o pagamento. Caso contrário, a CREDENCIANTE informará o 
resultado à CREDENCIADA e arquivará a documentação. 

14.13. A CREDENCIANTE compromete-se a pagar as faturas apresentadas nas 
condições prescritas, se julgadas regulares em processo de auditoria, dentro de 
um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de 
recebimento da Nota Fiscal de Serviço. 

14.14. Nos casos de tratamentos prolongados, as contas deverão ser encerradas e 
apresentadas, no máximo, a cada 15 (quinze) dias. Nesses casos, devem ser 
abertas guias de continuidade por prorrogação de período. 

14.15. É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela 
adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de servidores, p.ex.) da 
atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos 
serviços prestados. 

14.16. É vedado ao CREDENCIADO cobrar diretamente do usuário do Fundo 
de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) qualquer importância a título de honorários 
ou serviços prestados concernentes aos procedimentos constantes nas tabelas, 
quando o atendimento for realizado com apresentação de GAB. 

14.17. No caso do usuário do FUNSA apresentar para atendimento a GEAM, a 
CREDENCIADA deverá efetuar a cobrança total de qualquer importância a 
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título de honorários ou serviços prestados concernentes aos procedimentos 
realizados, diretamente do usuário (neste caso beneficiário da AMH), utilizando 
as mesmas tabelas de custos constantes do Termo de Credenciamento. 

14.18. As faturas podem ser entregues ou enviadas via correios para o endereço 
previsto no item 6.10. 

15 ACOMODAÇÕES 
15.1. Nos casos de internação o padrão das instalações serão os seguintes: 

15.1.1. Oficiais e Dependentes: Apartamento; 
15.1.2. Graduados/Praças e Dependentes: Enfermaria; 
15.1.3. Os militares da reserva remunerada ou reformados, que perceberem 

vencimentos de grau hierárquico superior ao seu ou os pensionistas nesta 
mesma situação tem direito à utilização dos padrões de acomodações 
referentes ao valor descontado. 

16 DO RECOLHIMENTO E DAS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS 
16.1. Caberá à CREDENCIADA o recolhimento dos tributos e taxas federais, 

estaduais e municipais decorrentes das faturas apresentadas; 
16.2. Serão retidos os valores referentes ao INSS, COFINS, PIS, IR, cabendo à 

CREDENCIADA que se julgar dispensada de emitir documentação fiscal, 
comprovar e informar o diploma legal da alegada isenção. 

O Comando da Aeronáutica, representado neste instrumento, não poderá ser 
citado, ou servir de amparo a pretendidas isenções tributárias, ou servir de 
motivo para favores fiscais que incidam ou venham a incidir sobre os atos ou 
questões que caibam à CREDENCIADA ou ao usuário. 

17 DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
17.1. Constitui direito legal de a CREDENCIANTE ter o serviço objeto deste 

Termo de Credenciamento prestado dentro dos prazos e nas demais condições 
nele estabelecidas e em seus anexos; 

17.2. São direitos da CREDENCIADA: 
17.2.1. Receber da CREDENCIANTE o pagamento pela prestação dos serviços 

objeto deste Termo de Credenciamento, nos prazos e condições ajustadas; 
17.2.1.1. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento 

provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido 
deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, 
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 I=(TX/100)365 

 EM= 1 x N x VP, onde: 

 I = Índice de Compensação Financeira; 

 TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual; 
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 EM = Encargos Moratórios; 

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

 VP = Valor da Parcela em Atraso. 

17.2.2. Requerer à CREDENCIANTE rescisão deste Termo de Credenciamento 
caso esta descumpra qualquer uma das cláusulas estabelecidas no mesmo 
ou venha a ocorrer qualquer das situações previstas nos Incisos XIV e XVII 
do Art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

18 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. Comete infração administrativa, o CREDENCIADO que, no decorrer 

deste processo: 
18.1.1. Apresentar documentação falsa; 
18.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos neste processo; 
18.1.3. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
18.1.5. Cometer fraude fiscal; 
18.1.6. Fizer declaração falsa; 
18.1.7. Ensejar o retardamento do procedimento de credenciamento; 
18.1.8. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, ou no Termo de 

Credenciamento. 
18.2. O CREDENCIADO que cometer qualquer das infrações discriminadas 

no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, garantida a ampla defesa e contraditório, às seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência; 
18.2.2. Pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será 

aplicada multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 
atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, 
limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão 
contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a 
prestação do serviço, ou após o prazo concedido às correções, quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas; 

18.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, nos 
casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

18.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei; 

18.2.6. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as 
demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data da notificação; 
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18.2.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores).  

18.3. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:  

18.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

18.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do 
credenciamento; 

18.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

18.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em 
que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
e recursos que lhes são inerentes. 

18.5. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

18.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado da 
Defesa, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 

18.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Comandante do 
CIAAR. 

19 DOS RECURSOS 
19.1. Dos atos da Administração referentes ao indeferimento dos pedidos de 

credenciamento e demais procedimentos previstos neste Edital caberão recursos 
administrativos na forma e nos prazos previstos no art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

19.1.1. O recurso será formalizado em processo administrativo, observado o 
devido processo legal. 

19.1.2. Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria da Subdivisão de 
Saúde do CIAAR, situada à Avenida Santa Rosa, Nº 10, Bairro São Luiz, 
Belo Horizonte – MG. CEP 31.270-750 

20 DA RESCISÃO 

20.1. Os contratos poderão ser rescindidos nos casos de inexecução total ou 
parcial, na incidência dos motivos citados no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, 
conforme abaixo descrito: 

20.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos 
seguintes casos: 

20.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas 
e serviços contratados; 

20.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CREDENCIADO, sem 
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justa causa e prévia comunicação à Administração; 

20.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços; 

20.1.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
CREDENCIADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não são admitidas 
neste edital e no contrato; 

20.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste 
instrumento, assim como das de seus superiores; 

20.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, 
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993; 

20.1.1.7. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, 
bem como a dissolução da sociedade ou o falecimento do 
CREDENCIADO; 

20.1.1.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da pessoa jurídica, que prejudique a execução do contrato; 

20.1.1.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato; 

20.1.1.10. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovado, impeditivo da execução do contrato; e, 

20.1.1.11. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n 
8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

20.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de 
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não 
prejudique a saúde dos beneficiários do FUNSA, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias; 

20.1.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação 
de seus serviços, o CREDENCIADO não poderá solicitar a rescisão, 
enquanto não concluído o processo de apuração. 

20.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte do CREDENCIADO, se a 
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses: 

20.1.3.1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
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mobilizações e outras previstas, assegurado ao credenciado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e, 

20.1.3.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao credenciado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação. 

20.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o 
devido processo legal. 

20.3. O Comando da Aeronáutica poderá, no curso de processo de apuração 
das hipóteses de rescisão administrativa, interromper temporariamente a 
execução dos serviços, observado o limite fixado no Subitem 20.1.3.1. 

20.4.  Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 20.1.1.9, 20.1.1.10 e 
20.1.3, sem que haja culpa do CREDENCIADO, será este ressarcido dos 
prejuízos regularmente comprovados, tendo direito a: 

20.4.1. Devolução de garantia; 

20.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

20.4.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

20.5. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato: 

20.5.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e 
dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 

20.5.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados à Administração. 

20.6. É permitido à Administração, no caso de recuperação judicial do 
CREDENCIADO, manter o ajuste, podendo assumir o controle de determinadas 
atividades de serviços essenciais. 

20.7. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por 
parte do CREDENCIADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou 
administrativa do CREDENCIANTE. 

20.8. A rescisão não eximirá o CREDENCIADO das garantias assumidas em 
relação aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente 
lhe possam ser imputadas. 

21 DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
21.1. O Termo de Credenciamento terá vigência correspondente a do presente 

Edital, a partir de sua assinatura. 
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22 DO REAJUSTE 
22.1. Os valores decorrentes deste edital serão fixos e irreajustáveis, dado sua 

vigência limitada a um ano, nos termos da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro 
de 2001. 

23 DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
23.1. A CREDENCIADA reconhece os direitos da Administração em caso de 

rescisão administrativa, prevista no Art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

24 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 
24.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital até 5 

(cinco) dias úteis após a data da publicação do Aviso de Credenciamento no 
Diário Oficial da União, Jornal de Circulação no Estado de Minas Gerais ou 
Jornal de Circulação no Município ou Região da prestação do serviço. 

24.2. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados na Secretaria da 
Subdivisão de Saúde do CIAAR. 

24.3. Caberá à Comissão Especial de Licitação julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

24.4. Os pedidos de informações poderão ser encaminhados ao email: 
funsa@ciaar.aer.mil.br 

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1. Os beneficiários do FUSEX (Exército Brasileiro) e do FUSMA (Marinha 

Brasileira) poderão ser atendidos pelas OCS e PSA credenciadas pelo FUNSA. 
25.1.1. O encaminhamento será realizado conforme itens 10.2 e 10.3 deste edital. 

25.2. A aceitação das condições constantes deste Edital e das demais 
legislações que regem a assistência médica-hospitalar do SISAU será 
formalizada com a assinatura do respectivo Termo de Credenciamento, bem 
como da entrega da Declaração de Concordância, conforme ANEXO VI; 

25.3. Os habilitados assinarão o Termo de Credenciamento, no prazo de até 15 
(quinze) dias, contados da notificação, podendo ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração da SARAM. 

25.4. A qualquer tempo, poderá o CIAAR, diretamente ou por empresa 
contratada para esse fim, realizar inspeção das instalações para verificação das 
condições de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-
operativa. 

25.5. A Subdivisão de Saúde (SDS) do CIAAR, por meio da sua ouvidoria, 
será o setor responsável por mediar problemas relatados pelos usuários no que 
tange aos serviços prestados pelos CREDENCIADOS. As reclamações poderão 
ser realizadas diretamente na Secretaria da Subdivisão de Saúde do CIAAR ou 
pelo email funsa@ciaar.aer.mil.br. O CREDENCIADO deverá manter as 
condições de habilitação durante toda a vigência do Termo de Credenciamento. 

25.6. Na hipótese de descumprimento do item acima, a FISCALIZAÇÃO 
notificará o CREDENCIADO para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, restaurar as 
condições de habilitação. 
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25.6.1. Findo o prazo previsto no item anterior, a administração do CIAAR 
descredenciará a instituição que permanecer em situação irregular. 

25.7. Caso haja alterações nos recursos materiais e humanos, declarados na 
proposta de prestação de serviços, estas deverão ser comunicadas ao CIAAR, 
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
Termo de Credenciamento. 

25.8. As sessões de fonoaudiologia, psicologia, aplicações fisioterápicas e 
terapia ocupacional não deverão ter duração inferior ao preconizado na 
legislação do seu conselho de classe. 

25.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante do CIAAR, com 
base em manifestações das áreas competentes do SISAU, bem como nas 
disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e demais legislações que suportam a 
assistência médico-hospitalar dos usuários do SISAU e nos princípios de 
Direito Público, integrando também o presente instrumento, independentemente 
de transcrição, as disposições contidas nos referidos estatutos, naquilo que lhe 
seja aplicável. 

25.10. Consultas referentes ao Edital poderão ser formuladas ao CIAAR, pelo 
endereço eletrônico funsa@ciaar.aer.mil.br. 

25.11. O presente Edital e seus anexos poderão ser examinados ou adquiridos, 
neste caso mediante o pagamento dos custos com a reprodução gráfica, no 
endereço: Av. Santa Rosa, nº 10 – Bairro São Luiz – Belo Horizonte/MG. 
Horário: segundas e quartas: de 08:30 às 15:00 horas; terças e quintas: de 10:30 
às 15:00 horas; sextas-feiras de 08:30 às 11:00 horas; 

25.11.1. A documentação mencionada no item acima também poderá ser 
consultada no endereço eletrônico www.ciaar.com.br ou recebida por 
mensagem eletrônica entrando em contato pelos telefones: (31) 3689-3323 
e (31) 3689-3425. 

25.12. A minuta do presente Edital foi aprovada pela Consultoria Jurídica da 
União, conforme Pareceres n.° 01055/2016 e 01290/2016 /CJU/MG/CGU/AGU 
e nº, nos termos do parágrafo único, art. 38, da Lei 8.666/93. 

26 ANEXOS 
26.1. Constituem partes integrantes deste Edital: 

26.1.1. ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
26.1.2. ANEXO II – FICHA CADASTRAL DO CREDENCIADO 
26.1.3. ANEXO III – CARTA PROPOSTA 
26.1.4. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
26.1.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
26.1.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 
26.1.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, COMO SÓCIO, 

MILITAR OU SERVIDOR CIVIL  DA ATIVA, DO COMANDO DA 
AERONÁUTICA. 

26.1.8. ANEXO VIII – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
26.1.9. ANEXO A - TABELA DE DIÁRIAS E TAXAS 
26.1.10. ANEXO B - TABELA DE MATERIAIS, DIETAS E CONTRASTES 
26.1.11. ANEXO C - TABELA DE PACOTES 
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26.1.12. ANEXO D – TABELA PARA ESPECIALIDADES NÃO-MÉDICAS 

26.1.13. O presente Edital será amplamente divulgado por meio do Diário 
Oficial da União e Jornal de Grande Circulação Local, atendendo assim ao 
Princípio da Publicidade. 

Belo Horizonte, MG,        de                  de 2016. 

 

 

  

 

  

 

 

 

IVAN PAULO DE SÁ – Coronel Intendente 

Ordenador de Despesas 
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ANEXO I  - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  

 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ENDEREÇO: _______________________________________________________ 

TELEFONE: _______________________________________________________ 

INSCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE: ___ _______ 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: _____________________________ 

 

Com os documentos necessários à habilitação, venho requerer o credenciamento 

para a prestação de serviços em saúde no Sistema de Saúde da Aeronáutica, no 

estado de Minas Gerais, declarando conhecer e acatar as normas e instruções 

editalícias. 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 20___. 

(ASS.)________________________________________ 

(NOME) ____________________________ 

(CPF Nº) _______________ 

  

TIPO DE SERVIÇO: 

(  ) MÉDICO 

(  ) MÉDICO-HOSPITALAR 

(  ) SADT – (Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento) 

(  ) Outro: _________________________________________ 
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ANEXO II - FICHA CADASTRAL DO CREDENCIADO 

CNPJ: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO CIDADE UF:  CEP: 

TEL 1: TEL 2: FAX:  

EMAIL: SITE: 

CONTATO: TEL: 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CARGO: RG: EMISSOR: CPF: 
 

OBS.: Caso haja mais de um representante legal, informar os dados de todos. 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: Nº BANCO 

Nº AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 20___. 

(ASS.)________________________________________ 

(NOME) ____________________________ 

(CPF Nº) _______________ 

  



CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA 
FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/CIAAR/2017 

Página 47 de 62 

 

FL: 
PROC:012907/16 
RUB: 
 

ANEXO III - CARTA-PROPOSTA 

 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 20___. 

 

Ao Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. 

Pela presente proposta de serviços, a XXXXXXXXXXXXXXXXXX vem oferecer aos 
beneficiários do SISAU os serviços profissionais na(s) especialidade(s) de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

(ASS.)________________________________________ 

(NOME) ____________________________ 

(CPF Nº) _______________ 

  

 

 
Listar as especialidades médicas oferecidas. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA 
MENOR 

 

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso XXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

IDENTIFICAÇÃO 

EMPRESA: 

CNPJ: 

SIGNATÁRIO: 

CPF: 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? 

SIM (   )  NÃO (   ) 

 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 20___. 

 

(ASS.)________________________________________ 

(NOME) ____________________________ 

(CPF Nº) _______________ 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

A __________________________, localizada na rua _________________________, nº 
_______ – bairro __________________ – município de _________________ – Minas 
Gerais, devidamente inscrita sob o CNPJ nº _______________________, com vistas ao 
credenciamento junto ao Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica para a 
prestação de serviços de saúde, declara, por meio de seu representante legal, sob as 
penas da lei, que a referida empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, 
suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública. 

 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 20___. 

 

(ASS.)________________________________________ 

(NOME) ____________________________ 

(CPF Nº) _______________ 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

 

Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o presente Edital de 
Credenciamento, a __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
________________________, com sede à Rua _________________, nº _____, Bairro 
________________________, no município de _______________________, pelo seu 
representante legal, infra-identificado, declara que está ciente, concorda e aceita todos 
os termos legais do Edital de Credenciamento e seus Anexos, referente ao Processo n.º 
____________________________. 

 

 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 20___. 

 

(ASS.)________________________________________ 

(NOME) ____________________________ 

(CPF Nº) _______________ 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, 
COMO SÓCIO, MILITARES OU SERVIDORES CIVIS DA  

ATIVA DA AERONÁUTICA 

 

A ____________________________, com sede à Rua __________________________, 
nº ______ – Bairro ___________________, nesta cidade de ___________________, 
Estado de Minas Gerais, Inscrita no CNPJ sob nº ______________________________ 
Inscrição Estadual: ________________________, vem, através do seu representante 
legal, Sr. ______________________________________________, portador do CPF Nº 
__________________________, Cédula de Identidade nº _______________________, 
declarar, que não possui, como sócio,  militares ou servidores da ativa do Comando da 
Aeronáutica. 

 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 20___. 

 

(ASS.)________________________________________ 

(NOME) ____________________________ 

(CPF Nº) _______________ 
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ANEXO VIII 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA  

 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Nº _____/CIAAR/_____, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, 
POR INTERMÉDIO DO 
COMANDO DA AERONÁUTICA 
E A EMPRESA _________________ 

 

A União, representada pelo CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA 
AERONÁUTICA , com sede na Av Santa Rosa n° 10, Bairro São Luiz, em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0113-07, neste 
ato representado pelo Ordenador de Despesas do CIAAR, 
___________________________, Portador da Cédula de Identidade nº _____________, 
CPF nº ________________________, doravante denominada CREDENCIANTE  e a 
empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________, sediada na Rua/Av.________________________, nº _____, 
Bairro __________________, CEP: ___________________, em ___________________ 
no Estado de Minas Gerais, doravante designada CREDENCIADA, neste ato 
representada pelo Sr(a).________________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ____________________, expedida pela _______________, e CPF nº 
______________________, tendo em vista o que consta no Processo nº 
67530.012907/2016-70 e em observância às disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto nº 2.271, de 7 de julho 1997, no Decreto 
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 
de abril de 2008, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento, decorrente de 
Processo de Inexigibilidade de Licitação, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 

1. O objeto deste instrumento contratual é o credenciamento para Prestação de 
Serviços Complementares de (informar o tipo de serviço proposto) aos usuários 
do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), e seus dependentes conforme 
condições vigentes no art. 25 da lei 8.666/93 e Decisão n.° 656/1995 – Plenário 
TCU 
1.1. Este Termo de Credenciamento vincula-se ao Edital de Credenciamento nº 

01/CIAAR/2016 – FUNSA, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do fundamento legal 

2. O presente instrumento contratual é decorrente de Processo de Inexigibilidade de 
Licitação com base no caput do Art. 25 da Lei nº 8.666/993, da Decisão n.° 
656/1995 – Plenário TCU e do Processo Administrativo autuado sob Número Único 
de 67530.012907/2016-70, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União nº 
___, de __/__/____ e do Processo Administrativo nº 67530.______/____-__ (nº do 
processo a ser protocolizado, individualmente, para cada credenciado). 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do valor do contrato 

3. O valor do contrato é de R$ __________________________. 
3.1. O valor estimado deste contrato deverá ser tratado apenas como dado 

estatístico, fruto da evolução da despesa no período citado. 
3.2. O valor estimado deste contrato não poderá servir de base rígida para a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura Mensal, já que o total de gastos do mês 
dependerá dos atendimentos e serviços prestados no respectivo período. 

3.3. O CONTRATADO aquiesce, desde já, a redução do valor do contrato à monta 
executada, ainda que acarrete redução, para além do limite previsto no § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993, observado que inexistirá expectativa de direito 
quanto ao valor estimado. 

CLÁUSULA QUARTA – Do regime de execução e responsabilidade das partes 

4. O atendimento será mediante GAB (Guia de Apresentação do Beneficiário), ou 
GEAM (Guia de Encaminhamento para Assistência Médico-Hospitalar) que será 
apresentada pelo usuário, identificando-se conforme descrito na cláusula quinze 
deste Termo de Credenciamento. 

5. Os pacientes deverão ser encaminhados por médico militar e deverão portar um 
documento que permita a identificação do usuário; 

6. Os beneficiários do FUSEX (Exército Brasileiro) e do FUSMA (Marinha Brasileira) 
poderão ser atendidos desde que encaminhados pelo FUNSA conforme itens 4 e 5 
deste Termo de Credenciamento; 

7. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria 
CREDENCIADA. 
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7.1. Entende-se como profissional da OCS (Organização Civil de Saúde): 

7.1.1. membro do corpo clínico da CREDENCIADA; 
7.1.2. que tenha vínculo de emprego com a CREDENCIADA; 
7.1.3. autônomo que presta serviço à CREDENCIADA em caráter regular; 

7.1.3.1. Equipara-se ao profissional, a que se refere o item 7.1.3, a 
empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que 
exerçam atividades na área de saúde; 

Para Cooperativas Médicas (conforme item 10.5.2 do edital): 

7. Os serviços contratados serão prestados única e diretamente por profissionais 
cooperados da própria CREDENCIADA; 
 

8. O pagamento de todos os encargos tributários, sociais e previdenciários caberá ao 
respectivo sujeito passivo da obrigação, conforme legislação aplicável, sendo 
permitido à CREDENCIANTE efetuar as retenções previstas em lei. 

9. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pela 
CREDENCIANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos 
realizados. 

10. Obriga-se a CREDENCIADA a atender os beneficiários da CREDENCIANTE em 
condições iguais de atendimento aos demais usuários de seus serviços, constituindo 
infração contratual a discriminação de qualquer natureza. 
10.1. Os usuários poderão notificar ao FUNSA qualquer irregularidade 

verificada na prestação dos serviços e /ou faturamento; 
10.2. O Fundo de Saúde da Aeronáutica, será o setor responsável por mediar 

problemas relatados pelos usuários no que tange aos serviços prestados pelos 
CREDENCIADOS. As reclamações poderão ser realizadas diretamente pelo 
email funsagabls@gmail.com; 

10.3. É vedado ao CREDENCIADO exigir que o usuário assine fatura ou guia 
de atendimento ou quaisquer papéis em branco. 

CLÁUSULA QUINTA – Dos preços e das condições de pagamento 

11. A CREDENCIANTE obriga-se ao pagamento dos serviços prestados, adotando as 
seguintes tabelas de preços: 
11.1. Informar valores conforme subitens 14.1.1 a 14.1.10. 

12. A CREDENCIADA se obriga a apresentar ao CIAAR, até o quinto dia útil do mês 
subsequente à realização do exame/procedimento, a fatura em nome do CENTRO 
DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA e anexar a(s) guia(s) 
emitida(s) pela CREDENCIANTE, bem como todos os comprovantes de despesas 
relativos aos atendimentos prestados até o último dia do mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da guia de encaminhamento, nome 
do usuário, número do código pessoal (SARAM) do titular do cartão, código da 
tabela CBHPM, valor em reais e relatório de conferência. 
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12.1. Somente serão aceitas faturas com as guias originais para os 

procedimentos eletivos. 
12.2. As faturas serão auditadas e verificadas eventuais inconformidades, e os 

valores, parcial ou totalmente glosados, serão informados à CREDENCIADA, 
no prazo de 30 (trinta) dias, com as razões das glosas efetuadas, discriminando 
o item e o valor dessas, através de Relatório de Glosas; 

12.2.1. A CREDENCIADA deverá notificar o recebimento do Relatório de 
Glosas por meio de correio eletrônico podendo ser enviado o relatório 
fisicamente caso seja necessário. 

12.2.2. O recurso de glosa poderá ser apresentado em até 30 dias após 
autorização para emissão da Nota Fiscal. 

12.2.3. A CREDENCIANTE terá o prazo máximo de 30 dias para julgar o 
recurso de glosa apresentado pela CREDENCIADA. 

12.2.4. Uma vez procedente o recurso de glosa, a CREDENCIANTE efetuará o 
pagamento. Caso contrário, a CREDENCIANTE informará o resultado à 
CREDENCIADA e arquivará a documentação; 

12.3. A CREDENCIANTE compromete-se a pagar as faturas apresentadas nas 
condições prescritas, se julgadas regulares em processo de auditoria, dentro de 
um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de 
recebimento da Nota Fiscal de Serviço; 

12.4. É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela 
adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de servidores, p.ex.) da 
atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos 
serviços prestados; 

12.5. É vedado ao CREDENCIADO cobrar diretamente do usuário do Fundo 
de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) qualquer importância a título de honorários 
ou serviços prestados concernentes aos procedimentos constantes nas tabelas, 
quando o atendimento for realizado com apresentação de GAB; 

12.6. No caso do usuário do FUNSA apresentar para atendimento a GEAM, a 
CREDENCIADA deverá efetuar a cobrança total de qualquer importância a 
título de honorários ou serviços prestados concernentes aos procedimentos 
realizados, diretamente do usuário (neste caso beneficiário da AMH), utilizando 
as mesmas tabelas de custos constantes do Termo de Credenciamento. 

CLÁUSULA SEXTA - Do Termo de Credenciamento 

13. O prazo de vigência deste Termo de Credenciamento é restrito ao prazo vigência do 
edital, que tem validade até 27/01/2018. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Reajuste 

14. Os valores deste Termo de Credenciamento são fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA OITAVA – Da Dotação Orçamentária 

15. Os recursos para pagamento dos serviços realizados serão suportados pelos recursos 
destinados ao Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR, no 
programa 2108 (Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa), Ação 
Orçamentária 2004 (Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 
Empregados, Militares e seus Dependentes), Fontes 0100000000, 0250120350 e 
0250120550, natureza de despesa 3.3.90.39.00 (Pessoa Jurídica) ou 3.3.90.36.00 
(Pessoa Física). 

CLÁUSULA NONA – Da Inexecução e Fiscalização do Termo de Credenciamento 

16. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual por 
médico militar não exclui nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA; 

17. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa da CREDENCIADA poderá ensejar a revisão das condições estipuladas; 

18. A CREDENCIADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Termo de Credenciamento; 

19. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, este órgão público designará 
um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de 
Credenciamento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do serviço, e determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DEZ – Das Sanções Administrativas 

20. O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das 
obrigações contratuais sujeitará o CREDENCIADO, garantida a prévia defesa, às 
seguintes sanções: 
20.1. advertência; 
20.2. pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será 

aplicada multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 
incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 
(trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o 
prazo a partir do término da data fixada para a prestação do serviço, ou após o 
prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo 
com as especificações requeridas; 

20.3. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Termo de Credenciamento 
ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução 
total ou parcial das obrigações assumidas; 

20.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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20.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, na forma da lei; 

20.6. as sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as 
demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data da notificação; e 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
21. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:  

21.1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

21.1.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do 
credenciamento; 

21.1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

21.2. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em 
que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
e recursos que lhes são inerentes. 

21.3. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

21.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado da 
Defesa, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 

21.5. As demais sanções são de competência exclusiva do Comandante do 
CIAAR. 

CLÁUSULA ONZE – Da Rescisão 

22. Os contratos poderão ser rescindidos nos casos de inexecução total ou parcial, na 
incidência dos motivos citados no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, conforme abaixo 
descrito: 
22.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos 

seguintes casos: 
22.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e 

serviços contratados; 
22.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CREDENCIADO, sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração; 
22.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços; 
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22.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

CREDENCIADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não são admitidas neste edital e 
no contrato; 

22.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, 
assim como das de seus superiores; 

22.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na 
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993; 

22.1.7. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, bem como 
a dissolução da sociedade ou o falecimento do CREDENCIADO; 

22.1.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
pessoa jurídica, que prejudique a execução do contrato; 

22.1.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 

22.1.10. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovado, impeditivo da execução do contrato; e, 

22.1.11. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n 
8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

22.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de 
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não 
prejudique a saúde dos beneficiários do FuSEx/SAMMED/PASS, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

22.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus 
serviços, o CREDENCIADO não poderá solicitar a rescisão, enquanto não 
concluído o processo de apuração. 

22.3. Por rescisão judicial promovida por parte do CREDENCIADO, se a 
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses: 

22.3.1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao credenciado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; e, 

22.3.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado ao credenciado o direito de optar pela 
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suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação. 

23. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal. 

24. O Comando da Aeronáutica poderá, no curso de processo de apuração das hipóteses 
de rescisão administrativa, interromper temporariamente a execução dos serviços, 
observado o limite fixado no Subitem 20.1.3.1. 

25. Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 20.1.1.9, 20.1.1.10 e 20.1.3, sem 
que haja culpa do CREDENCIADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados, tendo direito a: 
25.1. Devolução de garantia; 
25.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
25.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

26. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências, 
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato: 
26.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e 

dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 
26.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração. 
27. É permitido à Administração, no caso de recuperação judicial do CREDENCIADO, 

manter o ajuste, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços 
essenciais. 

28. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte do 
CREDENCIADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou 
administrativa do CREDENCIANTE. 

29. A rescisão não eximirá o CREDENCIADO das garantias assumidas em relação aos 
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser 
imputadas. 

CLÁUSULA DOZE – Dos Direitos e Responsabilidades das Partes 

30. A CREDENCIADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa, prevista no Art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

31. Constitui direito legal de a CREDENCIANTE ter o serviço objeto deste Termo de 
Credenciamento prestado dentro dos prazos e nas demais condições nele 
estabelecidas e em seus anexos; 

32. São direitos da CREDENCIADA: 
32.1. Receber da CREDENCIANTE o pagamento pela prestação dos serviços 

objeto deste Termo de Credenciamento, nos prazos e condições ajustadas; 
32.1.1. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  
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 I=(TX/100)365 

 EM= 1 x N x VP, onde: 

 I = Índice de Compensação Financeira; 

 TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual; 

 EM = Encargos Moratórios; 

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

 VP = Valor da Parcela em Atraso. 

32.2. Requerer à CREDENCIANTE rescisão deste Termo de Credenciamento 
caso esta descumpra qualquer uma das cláusulas estabelecidas no mesmo ou 
venha a ocorrer qualquer das situações previstas nos Incisos XIV e XVII do 
Art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA TREZE – Da Legislação Aplicável 

33. São aplicáveis à execução do Termo de Credenciamento e, especialmente aos casos 
omissos, a Lei nº 8.666/93, com a redação atualizada; Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1.999; Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 – Unificação de Recursos 
de Caixa do Tesouro Nacional; Decreto nº 92.512, de 02 Abr 86 – ASSISTÊNCIA 
MÉDICO-HOSPITALAR; a Instrução do Comando da Aeronáutica número 160-24 
e a Instrução do Comando da Aeronáutica número 160-23. 

CLÁUSULA CATORZE - Da Obrigação de Manutenção das Condições de 
Habilitação e Qualificação 

34. A CREDENCIADA deverá manter, durante toda a execução do Termo de 
Credenciamento, as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da 
formalização do processo de inexigibilidade ou aquelas determinadas na legislação. 

CLÁUSULA QUINZE – Da Identificação 

35. Para atendimento pela CREDENCIADA, os beneficiários do FUNSA dever-se-ão 
identificar apresentando os seguintes documentos: 
35.1. Militares (da Aeronáutica) da ativa, da reserva ou reformados deverão 

apresentar identidade militar (ou identidade civil) e GAB (Guia de 
Apresentação do Beneficiário) acompanhada do Pedido Médico; 

35.2. Pensionistas e seus dependentes, além dos dependentes de militares da 
ativa ou da reserva, deverão apresentar carteira de identidade civil (ou militar) e 
GAB ou GEAM acompanhada do Pedido Médico; 
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CLÁUSULA DEZESSEIS - Organização Executora 

36. Este Termo de Credenciamento tem como Organização Militar executora o Centro 
de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR. 

CLÁUSULA DEZESSETE – Da Negação de Remuneração a Militares 

37. Nenhum militar das Forças Armadas, da ativa ou convocado, poderá receber 
remuneração, honorários ou pagamentos por serviços profissionais prestados a 
usuário do FUNSA, atendidos por meio de GAB, nos termos deste Termo de 
Credenciamento. 

CLÁUSULA DEZOITO - Do Recolhimento e das Isenções Tributárias 

38. Caberá à CREDENCIADA o recolhimento dos tributos e taxas federais, estaduais e 
municipais decorrentes das faturas apresentadas; 

39. Serão retidos os valores referentes ao INSS, COFINS, PIS, IR, ISS E CSLL (no 
caso de Cooperativa o CSLL deve ser suprimido, conforme Inciso I, Art. 32 da Lei 
10.833/2003) cabendo à CREDENCIADA que se julgar dispensada de emitir 
documentação fiscal, comprovar e informar o diploma legal da alegada isenção. 

40. O Comando da Aeronáutica, representada neste instrumento, não poderá ser citada, 
ou servir de amparo a pretendidas isenções tributárias, ou servir de motivo para 
favores fiscais, que incidam ou venham a incidir sobre os atos ou questões que 
caibam à CREDENCIADA ou ao usuário. 

CLÁUSULA DEZENOVE – Da Publicação 

41. Incumbirá à CREDENCIANTE providenciar a publicação da Inexigibilidade de 
Licitação, por extrato, no Diário Oficial da União (DOU), no prazo de 5 dias 
contados da data de ratificação conforme previsto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VINTE – Do Foro 

42. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, para solucionar os litígios decorrentes da execução deste Termo 
de Credenciamento. 
 

43. E por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, 
em duas vias de igual teor, para um só efeito, e, depois de lido e achado conforme, 
vai assinado pelas partes signatárias CREDENCIANTES e por duas testemunhas, 
para que produza os seus efeitos legais, comprometendo-se as partes a cumprir o que 
ora é pactuado em todas as suas cláusulas e condições. 
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Belo Horizonte,____de_________________de 20__. 

 

 

CREDENCIANTE: 

 

_______________________________ 
NOME 
CPF nº 

 
 
 

Ordenador de Despesas do CIAAR 

CREDENCIADA: 
 
 

_________________________________________ 
NOME DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) LEGAL(IS) 

CPF nº 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________________ ______________________________________ 

NOME NOME 

Agente de Controle Interno 
 

 

Chefe da Subdivisão de Saúde 
 

 


