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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2015 

Processo n.º 67438.006248/2014-29 

 

 

 A União, por meio do Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo, 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 

nº67438.006248/2014-29, torna pública a abertura do credenciamento no Estado de São 

Paulo, nas cidades definidas no ANEXO XVII do Edital, para pessoas físicas e jurídicas 

interessadas na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, fonoaudiologia, 

fisioterapia, nutrição, psicologia,terapia ocupacional e laboratorial, bem como serviços 

de assistência domiciliar (home care) 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. 

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. 
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ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (AMH): É o conjunto de atividades 

relacionado com a prevenção de doenças, com a conservação ou recuperação de saúde e 

com a reabilitação dos pacientes, abrangendo os serviços profissionais médicos, 

odontológicos 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 

serem 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 

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 alguns dos seus 

dependentes desses militares e pensionistas, 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 

odontológico e para a realização de exames complementares de diagnóstico e terapia, 
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sendo sua emissão específica para os militares, os pensionistas dos militares e os seus 

dependentes.   

GUIA DE ENCAMINHAMENTO PARA ASSITÊNCIA 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 odontológico e para a realização de exames 

complementares de diagnóstico e terapia.  

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. 

 A documentação será recebida para análise no horário das 08:00h às 12:00h 

(horário de Brasília/DF), nas terças e quintas-feiras na Seção de Licitações do Núcleo do 

Hospital de Força Aérea de São Paulo, localizada Na Avenida Olavo Fontoura nº 1400, 

bairro Santana, São Paulo-SP. 

DATA: A partir da data de publicação do presente instrumento no Diário Oficial da 

União, as terças e quintas-feiras. 

HORÁRIO: das 08:00h às 12:00h – Horário de Brasília. 

LOCAL: Seção de Licitações do Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo, 

localizada Na Avenida Olavo Fontoura nº 1400, bairro Santana, São Paulo-SP. 

VALIDADE DO EDITAL: 24/12/2015  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente edital tem por finalidade o credenciamento, a nível estadual, 

Estado de São Paulo, nas cidades definidas no ANEXO XVII do Edital, de pessoas 

físicas e jurídicas interessadas na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, 

fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia,terapia ocupacional e laboratorial, bem 

como serviços de assistência domiciliar (home care) aos usuários do Fundo de Saúde da 

Aeronáutica (FUNSA), 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. O Credenciamento de Organizações de Saúde e Profissionais Liberais da área de 

saúde, no âmbito do Estado de São Paulo, nas cidades definidas no ANEXO XVII do 

Edital, com a finalidade de conferir à Administração do Núcleo do Hospital de Força 

Aérea de São Paulo - NUHFASP a comprovação de que a instituição ou o profissional 

liberal possui condições necessárias, conforme os preceitos do art. 27 da Lei 8.666/93, 

para o credenciamento, por inexigibilidade de licitação, objetivando a prestação de 

serviços supramencionados aos usuários do FUNSA. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O presente procedimento administrativo será regido pelas seguintes normas: Lei 

n.°8.666/93 e alterações, Lei n.° 9.784/99, que regula o Processo Administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal, Decreto n.° 92.512, de 02 de abril de 1986, 

que estabelece normas, condições de atendimento e indenizações para a assistência 

médico-hospitalar ao militar e seus dependentes, demais normas e legislações que 

regem esta matéria e, ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos. 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os recursos para pagamento dos serviços realizados, com base nos credenciamentos 

oriundos deste processo, serão suportados pelos recursos destinados à Subdiretoria de 

Aplicação dos Recursos para Assistência Médico-Hospitalar, 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, 0250120069, 0280120320, 0250120350 e 

0250120550, natureza de despesa 3.3.90.39.00 (Pessoa Jurídica) e 3.3.90.36.00 (Pessoa 

Física). 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Somente serão admitidas a participar deste processo de credenciamento as 

Organizações de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomos, com sede no Estado de 

São Paulo, nas cidades definidas no ANEXO XVII do Edital, constante do objeto, com 

exceção de operadoras, que comprovem regularidade jurídica, fiscal, qualificação 

econômico-financeira e técnica operacional, apresentando todos os documentos 

exigidos neste Edital. 
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4.2. Poderão participar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como as 

Cooperativas, desde que os serviços prestados sejam em caráter coletivo e com absoluta 

autonomia dos cooperados, juntando na fase de credenciamento listagem com o nome 

de todos os associados. 

4.3. Não poderão participar: empresas ou associações reunidas em consórcio; empresas 

cumprindo suspensão temporária de participação em licitação da Administração 

Pública; pessoas físicas ou jurídicas impedidas de contratarem com o Comando da 

Aeronáutica ou com a Administração Pública; pessoas físicas ou jurídicas que tenham 

sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

limites determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei no 8.666/93; pessoas físicas ou 

jurídicas que possuam restrições quanto as suas capacidades técnicas ou operacionais, 

personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, 

inclusive, sob investigação do Ministério Público quanto a sua idoneidade nos 

procedimentos utilizados na prestação dos serviços objeto do presente credenciamento; 

empresas que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão 

ou de incorporação; pessoas físicas ou jurídicas que possuam como sócio, membros ou 

servidores da ativa do Comando da Aeronáutica, conforme previsto no Art. 9º Inciso III, 

da Lei 8.666/93. 

4.4. A participação neste procedimento administrativo implica a aceitação integral e 

irrestrita das condições estabelecidas neste Edital. 

4.5. A instituição interessada 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 Núcleo do Hospital de Força Aérea de São 

Paulo, constituída pelo Boletim Interno n.° 126, de 15 de julho de 2014, munido de 

credencial que o autorize a participar deste procedimento administrativo, bem como de 

Cédula de Identidade. 

4.5.1. 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 NUHFASP, 

acompanhada, no caso de instrumento particular, de prova de investidura do outorgante 

na qual constem expressamente seus poderes para a outorga. 
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4.6. Para participar, as instituições interessadas deverão apresentar toda a documentação 

solicitada neste Edital, a qualquer tempo, nos horários e local estabelecidos neste 

instrumento convocatório. 

5. DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO (PESSOAS FÍSICAS E 

JURÍDICAS) 

5.1. Para habilitar-se ao credenciamento, o interessado deverá apresentar os documentos 

necessários às seguintes exigências: 

5.1.1. Carta-Proposta (conforme modelo – Anexo I ou II), devendo esta: 

a) ser digitada e impressa em papel timbrado da empresa ou que a identifique sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidades; 

b) conter relação de serviços prestados; 

c) ser datada e assinada pelo interessado (pessoa física) e, no caso de pessoa jurídica, 

pelo representante legal, conforme disposto no contrato social. 

5.1.2. Ficha Cadastral (conforme modelo – Anexo III ou IV), devendo esta: 

a) constar dias e horários de atendimento; 

b) ser datada e assinada pelo interessado (pessoa física) e, no caso de pessoa jurídica, 

pelo representante legal, conforme disposto no contrato social; 

c) indicar o nome do Banco, número da agência e conta corrente para crédito dos 

pagamentos; anexando documentação comprobatória da instituição. 

5.1.3. Relação de Membros do Corpo Clínico (para pessoas jurídicas), acompanhada da 

respectiva documentação comprobatória de titularidade, bem como ser datada e assinada 

pelo responsável técnico, conforme contrato social. 

5.1.4. A documentação apresentada de forma incompleta, rasurada ou em desacordo 

com o estabelecido neste Edital será considerada inepta, podendo o interessado 

apresentar novo documento livre das causas que ensejaram sua inépcia. 



Edital de Credenciamento Inexigibilidade 007/NuHFASP/2015 

Página 7 de 78 

5.1.5. 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. 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Habilitação Jurídica, comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

6.1.1. Para PESSOAS FÍSICAS serão exigidos: 

a) Cópia da Cédula de Identidade; e 

b) Regularidade com o respectivo Conselho de Classe. 

6.1.2. Para PESSOAS  JURÍDICAS serão exigidos: 

a) Declaração de firma individual, se for o caso, ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e 

procurações que substabeleçam poderes a terceiros; 

b) Regularidade com o respectivo Conselho de Classe; e 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

6.2. Regularidade Fiscal, comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

6.2.1. Para PESSOAS FÍSICAS: 

a) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

b) Certidão Negativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

d) Inscrição no INSS/PIS-PASEP; 

e) Inscrição no Imposto Sobre Serviços – ISS, se for o caso; e 
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f) Comprovante de residência ou estabelecimento comercial. 

g) Certidão de quitação eleitoral. Nos termos do art. 7º, §1º, III, c/c art. 146 do Código 

Eleitoral.  

6.2.2. Para PESSOAS JURÍDICAS: 

a) Prova de regularidade com a Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio de 

certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão, composta de: 

1) Inscrição no CNPJ; 

2) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria de Receita 

Federal do Brasil; e 

3) Certidão de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 

b) Certificado de Regularidade do FGTS. 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

6.3. Qualificação Técnica, comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

6.3.1. Para PESSOAS FÍSICAS: 

a) Curriculum Vitae; 

b) Cópia da Carteira de Identidade; 

c) Cópia do Diploma e Registro no Conselho Respectivo; 

d)Alvará/Licença de Funcionamento, de acordo com a localidade; 

e)Alvará/Licença Sanitária, de acordo com a localidade; 

f) Título de especialista ou comprovação de residência médica para a área que se 

pretende credenciar, se for o caso; e 
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g) Para as técnicas de RPG, Hidroterapia, Pilates e Terapia Ocupacional, necessária a 

apresentação do Certificado do Curso Realizado.  

6.3.2. Para PESSOAS JURÍDICAS: 

6.3.2.1. O responsável técnico deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Curriculum Vitae; 

b) Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

c) Cópia do Registro no Conselho de Classe respectivo; e 

d) Cópia do Diploma. 

6.3.2.2. Deverá ser apresentada ainda pela Pessoa Jurídica interessada no 

Credenciamento: 

a) Relação de Membros do Corpo Clínico; 

b) Certificados e Registro no Conselho de classe respectivo dos Profissionais constantes 

da relação de membros do corpo clínico; 

c)Alvará/Licença de Funcionamento, de acordo com a localidade; 

d)Alvará/Licença Sanitária, de acordo com a localidade; 

e) Título de especialista ou comprovação de residência médica para a área que se 

pretende credenciar, se for o caso; e 

f) Para as técnicas de RPG, Hidroterapia, Pilates e Terapia Ocupacional apresentar o 

Certificado do Curso Realizado. 

6.4. O Interessado (Pessoas Física ou Jurídica) deverá apresentar, ainda, as seguintes 

declarações: 

a) Declaração que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da 

Constituição Federal, conforme Anexo V ou VI; e 
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b) Declaração de Idoneidade nos termos do inciso III do Art. 88 da Lei nº 8.666/93, 

conforme Anexo VII ou VIII. 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove 

a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971 

f) Declaração da empresa de que não possui como sócio, membros ou servidores da 

ativa do Comando da Aeronáutica, conforme art. 9º, III da Lei no 8666/93 (ANEXOS 

XI e XII). 

6.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópias 

autenticadas por Tabelião de Notas ou para autenticação por membro da comissão 

permanente de licitação, acompanhados dos originais. 

6.6. A documentação apresentada será objeto de análise da Comissão Especial de 

Credenciamento, cujo efetivo constará de pelo menos um médico auditor, do gestor de 

contas a pagar e de um administrador do NUHFASP (Núcleo do Hospital de Força 

Aérea de São Paulo), sendo o laudo encaminhado ao Agente de Controle Interno para 

conferência e para homologação do Ordenador de Despesas. Considerar-se-á habilitado 

apenas o interessado que apresentar os documentos exigidos no prazo de validade neles 

previstos e, quando não mencionado, os documentos serão considerados válidos por até 

3 (três) meses, contados da data de sua emissão. 

6.7. AO NUHFASP (NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO 

PAULO)condiciona o credenciamento à realização de inspeção prévia das instalações, 
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equipamentos, condições de atendimento, higiene e capacidade técnico-operativa, 

mediante parecer emitido pelo perito médico, sendo oferecido o direito de contraditório 

e ampla defesa. 

6.8. Para o credenciamento de interessados da área médica, os Hospitais, Clínicas, 

Cooperativas Médicas e prestadores de serviço não estão dispensados da apresentação 

da cópia dos Certificados e Registros no Conselho de seus profissionais, além disso, é 

necessária a apresentação de cópia do Certificado na Especialidade, Registro no 

respectivo Conselho de Classe, Curriculum Vitae, RG, inscrição no CPF e Diploma do 

Responsável Técnico, bem como declaração deste de que todo o corpo clínico 

informado seja composto por especialistas em suas respectivas áreas. 

6.9. Para os serviços de assistência domiciliar: deverão possuir equipe multiprofissional, 

com experiência de pelo menos 03 (três) anos em atendimento domiciliar, composta por 

médico geriatra e clínico geral, enfermeiro, técnico em enfermagem, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e nutricionista, conforme frequência de 

trabalho necessária ao paciente. 

6.10. Os documentos constantes do SICAF poderão ser substituídos por esse sistema, 

em consonância com o estabelecido no Decreto n.°3.722/2001 regulamentador do art. 

34 da Lei 8.666/93. 

6.11. 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. 

6.12. 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. 

6.13. A proposta de serviços terá validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de entrega. Não havendo solicitação para prorrogação de sua validade, ou 
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convocação para assinatura do TERMO DE CREDENCIAMENTO, o proponente será 

comunicado da sua não habilitação para o credenciamento. 

6.14. A documentação deverá ser entregue, mediante protocolo, em envelope não 

lacrado, identificado externamente com os seguintes dizeres: 

NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO 

Seção de Licitações 

Comissão de Credenciamento (CC) 

DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Nome - CNPJ/CPF 

6.15. 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. 

6.16. Na hipótese da empresa não possuir os documentos referentes aos itens 6.3.1, 

letras “d” e “e” e 6.3.2, letras “c” e “d”, em virtude de estarem aguardando as suas 

respectivas renovações, o NuHFASP poderá credenciá-la após a verificação das 

instalações a serem realizadas por comissão designada para este fim, com emissão de 

laudo que autorizará, ou não, a realização do Credenciamento. Caso seja autorizado, 

será concedido o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a devida regularização, 

sob pena de rescisão do instrumento.  

7. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

7.1. A Comissão de Credenciamento verificará se a documentação apresentada pelos 

proponentes atende ao exigido nos preceitos do presente Edital, registrando-se em Ata 

própria. 

7.1.1. 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, a mesma será inabilitada. 
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7.1.2. A instituição proponente será alvo de vistoria técnica, em data a ser agendada 

com o proponente ou seu representante, e será realizada por Oficial do Corpo de Saúde 

da Aeronáutica e um membro da Comissão de Credenciamento (CC). 

7.1.3. Na vistoria serão observadas: 

a) A perfeita observância das exigências da ANVISA, outras agências nacionais de 

controle e segurança, conselhos, e demais instituições ou órgãos fiscalizadores e 

regulamentares, pertinentes ao exercício do serviço a ser realizado; 

b) A real presença dos equipamentos, dos profissionais e dos serviços pretendidos, 

assim como, das condições mínimas exigidas neste Edital e a fiel observância das 

propostas pelo interessado. 

7.2. A Comissão de Credenciamento, mediante a verificação da conformidade dos 

documentos apresentados e da vistoria técnica quanto às condições estabelecidas neste 

Edital, emitirá parecer administrativo que irá compor o processo. 

7.3. A instituição que receber parecer da Comissão de Credenciamento desfavorável 

será informada através de documento oficial e poderá recorrer. 

8. DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. O credenciamento será homologado por intermédio da assinatura do Sr. Ordenador 

de Despesas do NUHFASP, no TERMO DE CREDENCIAMENTO, conforme minutas 

constantes dos Anexos. 

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DESCREDENCIAMENTO 

9.1. As condições de execução dos serviços e do descredenciamento constarão no 

TERMO DE CREDENCIAMENTO a ser assinado pelas partes, conforme minutas 

constantes dos Anexos. 

10. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

10.1. O preço e as condições de pagamento são aqueles definidos no PROJETO 

BÁSICO, anexo a este edital. 

11. DOS RECURSOS 
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11.1. As proponentes poderão, em um prazo máximo de 10 (dez) dias do recebimento 

do comunicado de inabilitação ou pareceres desfavoráveis, apresentar o recurso 

devidamente fundamentado com documentos comprobatórios, quando for o caso, que 

deverá ser protocolado nas mesmas condições da entrega de documentação estipulados 

neste Edital, para a averiguação da procedibilidade do recurso. 

12. DAS SANÇÕES  

12.1. As sanções estão previstas no PROJETO BÁSICO, anexo a este edital. 

13. DA RESCISÃO 

13.1. O TERMO DE CREDENCIAMENTO poderá ser rescindido nos seguintes casos:  

a) Se a CREDENCIADA falir, requerer liquidação judicial ou extrajudicial, transferir 

para terceiros no todo ou em parte os seus encargos, sem prévia aceitação, por escrito, 

por parte da CREDENCIANTE;  

b) No interesse da Administração, mediante comunicação escrita, com antecedência de 

trinta dias, sem que disso resulte qualquer ônus para a CREDENCIANTE ou direito 

pecuniários para a CREDENCIADA, além daqueles correspondentes aos serviços 

efetivamente prestados até a data da rescisão;  

c) Superveniência de norma legal ou ato de autoridade competente, que torne inviável 

ou inexequível o prosseguimento da prestação dos serviços; liquidação amigável ou 

judicial da contratada;  

d) Ocorrência de quaisquer situações previstas na Lei nº 8.666/93, em especial aquelas 

arroladas no Art. 78. 

e) A CREDENCIADA poderá requerer denúncia do ajuste, a qualquer tempo, bastando 

notificar formalmente à CREDENCIANTE com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias.  

f) Não cumprir o prazo previsto pelo item 6.16 do Edital. 
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13.2. Deverão ser concluídos os tratamentos em curso pela entidade descredenciada, 

salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do 

CREDENCIANTE. 

13.3. O descredenciamento não eximirá a entidade das garantias assumidas em relação 

aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser 

imputadas. 

13.4. O CREDENCIADO reconhece os direitos da administração em caso de rescisão 

administrativa prevista no Art. 77 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

14. DO REAJUSTE 

14.1. Reajustes de preços ocorrerão em virtude de alterações nas tabelas negociadas e 

acordadas no termo de credenciamento; Para os valores das taxas hospitalares, incidirá o 

índice de reajuste previsto pelo IPCA acumulado do ano anterior, respeitando as 

publicações no Diário Oficial da União. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A aceitação das condições constantes deste Edital e das demais legislações que 

regem a assistência médico-hospitalar do SISAU será formalizada com a assinatura do 

respectivo TERMO DE CREDENCIAMENTO, bem como da entrega da Declaração de 

Concordância, conforme ANEXO IX ou X; 

15.2. 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. 

15.3. O TERMO DE CREDENCIAMENTO terá vigência de 60 (sessenta) meses, 

vinculado a este Edital e obedecerá ao disposto no art. 55 da Lei n.º 8.666/93. 

15.4. O NUHFASP poderá, obedecidas às condições previstas no TERMO DE 

CREDENCIAMENTO e no seu interesse, descredenciar as instituições ou profissionais 

que ao final de 12 (doze) meses não apresentarem demanda de atendimento. 

15.5. A qualquer tempo, poderá o NUHFASP, diretamente ou por empresa contratada 
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para esse fim, realizar inspeção das instalações para verificação das condições de 

atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-operativa.  

15.5.1. O Fundo de Saúde (FUNSA) do NUHFASP será o setor responsável por mediar 

problemas relatados pelos usuários no que tange aos serviços prestados pelos 

CREDENCIADOS. As reclamações poderão ser realizadas diretamente, ou através 

doemailcredenciamento.hfasp@gmail.com. 

15.6. O CREDENCIADO deverá manter as condições de habilitação durante toda a 

vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO. 

15.7. Na hipótese de descumprimento do item acima, a FISCALIZAÇÃO notificará o 

CREDENCIADO para, no prazo de 60 (sessenta) dias, restaurar as condições de 

habilitação. 

15.8. Findo o prazo previsto no item anterior, a administração do NUHFASP 

descredenciará a instituição que permanecer em situação irregular. 

15.9. Caso haja alterações nos recursos materiais e humanos, declarados na proposta de 

prestação de serviços, estas deverão ser comunicadas o NUHFASP, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no TERMO DE 

CREDENCIAMENTO. 

15.10. As sessões de fonoaudiologia, psicologia, aplicações fisioterápicas e terapia 

ocupacional não deverão ter duração inferior ao preconizado na legislação do seu 

conselho de classe. 

15.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante do NUHFASP, 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. 

15.12. Consultas referentes ao Edital poderão ser formuladas o NUHFASP, pelo 

endereço eletrônico: licitacao.hasp@gmail.com 

mailto:licitacao@haco.aer.mil.br
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15.13. A minuta do presente Edital foi aprovada pela Consultoria Jurídica da União, 

conforme Parecer n.° 1297/2014/LSM/CORDJUR/CJUSP/AGU, nos termos do 

parágrafo único, do art. 38, da Lei 8.666/93. 

15.14. Constituem partes integrantes deste Edital:  

ANEXO I – MODELO DE CARTA-PROPOSTA (Pessoa Jurídica) 

ANEXO II – MODELO DE CARTA-PROPOSTA (Pessoa Física) 

ANEXO III – FICHACADASTRALDO CREDENCIADO (Pessoa Jurídica) 

ANEXO IV – FICHACADASTRALDO CREDENCIADO (Pessoa Física) 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGAMENOR (Pessoa Jurídica) 

ANEXO VIU– DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGAMENOR (Pessoa Física) 

ANEXOVII– DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (Pessoa Jurídica) 

ANEXOVIII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (Pessoa Física) 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA (Pessoa Jurídica) 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA (Pessoa Física) 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, COMO SÓCIO, MILITAR 

OU SERVIDOR CIVIL DA ATIVA, DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 

(PESSOA JURÍDICA) 

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, COMO SÓCIO, MILITAR 

OU SERVIDOR CIVIL DA ATIVA, DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 

(PESSOA FÍSICA) 

ANEXO XIII – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (Pessoa Jurídica) 

ANEXO XIV – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (Pessoa Física) 

ANEXO XV – PROJETO BÁSICO 

ANEXO XVI – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
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15.15. O presente Edital será amplamente divulgado no Diário Oficial da União em 

jornal de grande circulação local, atendendo assim ao Princípio da Publicidade. 

Conferido por 

 

JOAQUIM MESQUITA NETO – Cel Dent 

Agente de Controle Interno 

 

Conforme preconiza o Art.29, incisos III e VIII, do RCA 12-1, aprovado pela Portaria 

nº 1275/GC3 de 9 de Dez de 2004, aprovo o edital e determino que seja realizada sua 

publicação. 

 

São Paulo, 21 de outubro de 2015. 

 

 

RICARDO GAKIYA KANASHIRO - Cel Med 

Ordenador de Despesas do NUHFASP 
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ANEXO I 

 

 

MODELO DE CARTA-PROPOSTA (PESSOA JURÍDICA) 

 

Local, ___ de __________ de 2015. 

 

 

AO NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO 

 

 

Pela presente Proposta de Serviços, a(o)(Razão Social) vem oferecer aos beneficiários 

do SISAU os serviços profissionais na(s) especialidade(s) de: 

 

(listar as especialidades) 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

(Nome Responsável Legal) 



Edital de Credenciamento Inexigibilidade 007/NuHFASP/2015 

Página 20 de 78 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE CARTA-PROPOSTA (PESSOA FÍSICA) 

 

Local, ___ de __________ de 2015. 

 

 

AO NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO 

 

 

Pela Presente Proposta de Serviços, a(o) (Nome do Profissional) vem oferecer aos 

beneficiários do SISAU os serviços profissionais na(s) especialidade(s) de: 

 

 

(listar as especialidades) 

 

 

Atenciosamente, 

 

(Nome Responsável Legal) 
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ANEXO III 

FICHA CADASTRAL DO CREDENCIADO (PESSOA JURÍDICA) 

CNPJ 

RAZÃO SOCIAL 

NOME FANTASIA 

ENDEREÇO 

BAIRRO CIDADE UF CEP 

TEL (1) TEL (2) FAX 

EMAIL SITE 

CONTATO TEL 

REPRESENTANTE LEGAL (1) 

CARGO RG EMISSOR CPF 

REPRESENTANTE LEGAL (2) 

CARGO RG EMISSOR CPF 

 

DADOS BANCÁRIOS  

 

BANCO 

BANCO N° AGÊNCIA N° 

CONTA CORRENTE 

 

Data ___/____/____  

 

 

ASSINATURA 
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ANEXO IV 

 

FICHA CADASTRAL DO CREDENCIADO (PESSOA FÍSICA) 

CPF 

NOME PESSOA FÍSICA 

NOME FANTASIA 

ENDEREÇO 

BAIRRO CIDADE UF CEP 

TEL (1) TEL (2) FAX 

EMAIL SITE 

CONTATO TEL 

REPRESENTANTE LEGAL (1) 

CARGO RG EMISSOR CPF 

 

DADOS BANCÁRIOS  

 

BANCO 

BANCO N° AGÊNCIA N° 

CONTA CORRENTE 

 

 

Data ___/____/____ 

 

ASSINATURA 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR (PESSOA JURÍDICA) 

 

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 (s): 

CPF: 

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

SIM (   ) NÃO (   ) 

 

____________, ___ de __________ de 2015. 

 

(Nome Representante Legal) - CPF Nº(especificar) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR (PESSOA FÍSICA) 

 

 

 

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 

Nome: 

CPF: 

Signatário: 

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

SIM (   ) NÃO (   ) 

____________, ___ de __________ de 2015. 

 

(Nome Representante Legal) - CPF Nº (especificar) 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA) 

 

 

 

 

 

A (O) (RAZÃO SOCIAL), localizada(o) na(o) (ENDEREÇO COMPLETO) – 

(BAIRRO) – (CIDADE) – (ESTADO), devidamente inscrita(o) sob o CNPJ nº 

(ESPECIFICAR), com vistas ao credenciamento junto ao NÚCLEO DO HOSPITAL 

DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO 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. 

 

 

____________, ___ de __________ de 2015. 

 

 

 

 

 

(Nome Representante Legal) - CPF Nº (especificar) 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA FÍSICA) 

 

 

 

 

 

 A(O) (PROFISSIONAL), localizada(o) na(o) (ENDEREÇO COMPLETO) – 

(BAIRRO) – (CIDADE) – (ESTADO), devidamente inscrita(o) sob o CPF nº 

(ESPECIFICAR), com vistas ao credenciamento junto ao NÚCLEO DO HOSPITAL 

DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO, para a prestação de serviços de saúde, declara, 

por meio de seu representante legal, sob as penas da lei, que não está cumprindo 

penalidade por inidoneidade, suspensão ou impedimento de contratar com a 

Administração Pública. 

 

 

____________, ___ de __________ de 2015. 

 

 

 

 

 

(Nome Representante Legal) - CPF Nº (especificar) 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA (PESSOA JURÍDICA) 

 

 

 Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o presente Edital 

de Credenciamento, a empresa ........................................................, inscrita no CNPJ/MF 

sob n.º .................................., com sede à ................................, 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 67438.006248/2014-29. 

 

 

____________, ___ de __________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA (PESSO FÍSICA) 

 

 

 Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o presente Edital 

de Credenciamento, eu, ........................................................, inscrito no CPF sob n.º 

.................................., com residente à ................................, no município de 

.............................., declaro que estou ciente, concordo e aceito todos os termos legais do 

Edital de Credenciamento e seus Anexos, referente ao Processo nº 67438.006248/2014-

29. 

 

____________, ___ de __________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do representante legal do proponente 
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ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, COMO SÓCIO, MILITARES 

OU SERVIDORES CIVIS DA ATIVA DA AERONÁUTICA (Pessoa Jurídica) 

 

A............................................................................................................................

....., com sede à Rua/Av. ......................................................................., nº ........., 

Bairro de ..................., nesta cidade de ..........................................., Estado da(o) 

.............................., Inscrita no CNPJ sob nº ................................., Inscrição Estadual 

nº ......................, 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.  

 

____________, ___ de __________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, COMO SÓCIO, MILITARES 

OU SERVIDORES CIVIS DA ATIVA DA AERONÁUTICA (Pessoa Física ) 

 

O(A) Senhor(a) ..................................................................................................., 

(profissão)......, residente à Rua/Av. ......................................................................., nº 

........., Bairro de ..................., nesta cidade de ..........................................., Estado 

da(o) .............................., Inscrita no CPF sob nº ................................., Cédula de 

Identidade nº ..................., declara que não possui, como sócio,  militares ou 

servidores da ativa do Comando da Aeronáutica. 

 

____________, ___ de __________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do representante legal do proponente 
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ANEXO XIII 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (PESSOA JURÍDICA) 

RAZÃO SOCIAL 

TIPO DE SERVIÇO:  

(  ) MÉDICO     (  ) MÉDICO-HOSPITALAR    (  ) LABORATORIAL                     

(  ) PARAMÉDICO (PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RPG, HIDROTERAPIA, 

FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA OCUPACIONAL) 

ENDEREÇO 

TELEFONE 

INSCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

DOCUMENTOS E DADOS COMPLEMENTARES 

1. Carta proposta  

2. Ficha cadastral / Dados bancários 

3. Licença de funcionamento 

4. Alvará de Funcionamento 

5. Regularidade da instituição com o respectivo Conselho de Classe 

6. Contrato social / Estatuto / Alteração 
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7. Inscrição no CNPJ 

8. RG do representante legal 

9. CPF do representante legal 

10. Certidão negativa do FGTS atualizada 

11. Certidão negativa do INSS atualizada 

12. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União 

atualizada 

13. Certidão de negativa de débitos trabalhistas – CNDT 

14. Relação de membros do corpo clínico 

15. Certificados e registro no Conselho de Classe dos profissionais constantes da relação 

de membros do Corpo Clínico. 

16. Curriculum vitae do Responsável técnico 

17. RG do responsável técnico 

18. CPF do responsável técnico 

19. Registro no respectivo Conselho de Classe do responsável técnico 

20. Cópia do diploma do responsável técnico 

21. Declaração de idoneidade 

22. Declaração que não emprega menor 

23. Radiologia – Título de especialista 

24. Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e nutrição – Cópia do 

diploma e registro no respectivo Conselho. 

25. Declaração de que não possui, como sócio, militar ou servidor civil da ativa do 

Comando da Aeronáutica. 
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Com os Documentos e Dados Complementares em anexo, venho requerer o 

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

Município de xxxx, declarando conhecer e acatar as normas e instruções. 

 

Data ___/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA
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ANEXO XIV 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (PESSOA FÍSICA) 

NOME 

TIPO DE SERVIÇO:  

(  ) MÉDICO     (  ) MÉDICO-HOSPITALAR    

( ) PARAMÉDICO (PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RPG, HIDROTERAPIA, 

FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA OCUPACIONAL) 

ENDEREÇO 

TELEFONE 

INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL NO CONSELHO DE CLASSE 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

DOCUMENTOS E DADOS COMPLEMENTARES 

1. Carta proposta  

2. Ficha cadastral / Dados bancários 

3. Licença de funcionamento 

4. Alvará de Funcionamento 

5. Regularidade do profissional com o respectivo Conselho de Classe 

6. Curriculum vitae do profissional 
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7. RG do profissional 

8. CPF do profissional 

9. Registro no Conselho de Classe do profissional 

10. Cópia do diploma do profissional 

11. Certidão negativa da Receita Federal atualizada 

12. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT 

13. Inscrição no INSS (NIT, PIS ou PASEP)  

14. Inscrição no imposto sobre serviço – ISS, se for o caso.  

15. Comprovante de residência ou estabelecimento comercial 

16. Declaração de idoneidade 

17. Declaração que não emprega menor 

18. Odontologia – Título de especialista 

19. Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e nutrição – Cópia do 

diploma e registro no conselho. 

20. Médico – Título de especialista ou comprovação de residência para a área que se 

pretender 

21. Declaração de que não é servidor civil ou militar do NUHFASP 

Com os Documentos e Dados Complementares em anexo, venho requerer o 

Credenciamento para a prestação de serviços em saúde no Sistema de Saúde da 

Aeronáutica, no Município de xxxx, declarando conhecer e acatar as normas e 

instruções. 

Data ___/____/____        

ASSINATURA 
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ANEXO XV 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO 

 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

1.1. O objeto deste Projeto Básico é o credenciamento, a nível estadual, Estado de São 

Paulo, nas cidades definidas no ANEXO XVII do Edital, de pessoas físicas e jurídicas 

interessadas na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, fonoaudiologia, 

fisioterapia, nutrição, psicologia,terapia ocupacional e laboratorial, bem como serviços 

de assistência domiciliar (home care) aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica 

(FUNSA), conforme condições vigentes no art. 25 da lei 8.666/93 e Decisão n.° 

656/1995 – Plenário TCU. 

1.1.1. O Credenciamento de Organizações de Saúde e Profissionais Liberais da área de 

saúde, no âmbito do Estado de São Paulo, nas cidades definidas no ANEXO XVII do 

Edital, com a finalidade de conferir à Administração do NÚCLEO DO HOSPITAL DE 

FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO - NUHFASP a comprovação de que a instituição ou 

o profissional liberal possui condições necessárias, conforme os preceitos do art. 27 da 

Lei 8.666/93, para o credenciamento, por inexigibilidade de licitação, objetivando a 

prestação de serviços supra mencionado aos usuários do FUNSA. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O presente TERMO DE CREDENCIAMENTO tem por finalidade credenciar 

pessoas físicas e jurídicas nas áreas médico-hospitalar, fonoaudiologia, fisioterapia, 

nutrição, psicologia,terapia ocupacional e laboratorial, bem como serviços de assistência 

domiciliar (home care) aos beneficiários do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU), 

no âmbito do Estado de São Paulo, nas cidades definidas no ANEXO XVII do Edital, 

para complementar ou suplementar os serviços existentes na rede hospitalar e 
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ambulatorial do NUHFASP, na área de jurisdição do IV Comando Aéreo Regional 

(COMAR),conforme inciso II, do art. 20 do Decreto 92.512, de 02 de abril de 1986. 

2.1.1 A área de jurisdição de responsabilidade do NUHFASP compreende as cidades 

do estado de São Paulo elencadas no anexo XVII do Edital. Os usuários do SISAU 

nessa área de jurisdição totalizam até a data atual, aproximadamente, 20.838 mil 

vidas (compostos por militares da ativa, da reserva, reformados, pensionistas e seus 

dependentes). A maioria dos usuários reside nas cidades de São Paulo, Guarulhos, 

Guarujá, Santos, São Roque, Sorocaba, São Vicente, Tanabi, Mogi das Cruzes, Praia 

Grande, Santo André, Indaiatuba e Atibaia. 

2.1.2 O NUHFASP possui prestação de Assistência Médico-Hospitalar (AMH) restrita, 

sendo uma Organização Militar de 3° Escalão que não contempla todas as 

Especialidades Médicas e nem todos os serviços de diagnose e terapêutica, havendo a 

necessidade de prestação de Assistência Médico-Hospitalar complementar ou 

suplementar aos serviços existentes na rede hospitalar e ambulatorial do NUHFASP na 

área jurisdicional de sua responsabilidade, conforme anexo XVII do Edital. Objetiva-

se ampliar a rede de prestadores de serviço na área de saúde, a melhoria na qualidade do 

atendimento e a redução dos custos com esta atividade, convocando-se todos os 

profissionais do setor de saúde, dispondo-se a contatar todos os que tiverem interesses e 

satisfaçam os requisitos estabelecidos no Edital de Credenciamento deste NUHFASP, 

fixando os preços a serem pagos pelos procedimentos médicos, o que inviabiliza a 

competição, uma vez que a todos é assegurada a contratação. 

3. CUSTO ESTIMADO 

3.1. O custo anual estimado com o processo de credenciamento considerando estimativa 

anual de serviços a serem credenciados é de R$ R$ 26.671.018,57(vinte e seis milhões, 

seiscentos e setenta e um mil, dezoito reais e cinqüenta e sete centavos), a ser suportado 

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, 0250120069, 

0280120320, 0250120350 e 0250120550, natureza de despesa 3.3.90.39.00 (Pessoa 

Jurídica) e 3.3.90.36.00 (Pessoa Física). 

4. DO REGIME DE EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
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4.1. 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 décima 

segunda deste TERMO DE CREDENCIAMENTO.  

4.2. Os pacientes deverão ser encaminhados por médico militar e deverão portar um 

documento que permita a identificação do usuário; 

4.3. Em casos de urgência e/ou emergência, o atendimento será efetivado sem guia de 

encaminhamento, devendo o beneficiário do FUNSA se identificar, conforme previsto 

na cláusula décima segunda deste TERMO DE CREDENCIAMENTO. 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 custeados diretamente com a 

CREDENCIADA, sem nenhum ônus ao FUNSA.  

4.4. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria 

CREDENCIADA;  

4.4.1. Entende-se como profissional da OCS (Organização Civil de Saúde):  

a.  membro do corpo clínico da CREDENCIADA;  

b.  que tenha vínculo de emprego com a CREDENCIADA;  

c.  autônomo que presta serviço à CREDENCIADA em caráter regular;  

4.4.1.2. Equipara-se ao profissional, a que se refere a letra “c” acima, a empresa, o 

grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área de 

saúde.  

4.5. A CREDENCIADA é responsável pelos encargos previdenciários, trabalhistas, 

fiscais e comerciais resultantes da execução deste TERMO DE CREDENCIAMENTO;  

4.6. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pela 

CREDENCIANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos 

realizados;  
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4.7. 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. 

4.7.1. Os usuários poderão denunciar qualquer irregularidade verificada na prestação 

dos serviços e /ou faturamento. 

4.7.2. O Fundo de Saúde (FUNSA) do NUHFASP será o setor responsável por mediar 

problemas relatados pelos usuários no que tange aos serviços prestados pelos 

CREDENCIADOS. As reclamações poderão ser realizadas diretamente, ou através do 

email credenciamento.hfasp@gmail.com. 

4.8. Nos casos de tratamentos prolongados, as contas deverão ser encerradas e 

apresentadas a cada 30 (trinta) dias. Nesses casos, deve ser emitida guia de 

encaminhamento nova, com as devidas comprovações para a necessidade de 

prorrogação das internações. 

4.9. É vedado ao CREDENCIADO exigir que o usuário assine fatura ou guia de 

atendimento ou quaisquer papéis em branco. 

5. DA IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSA 

5.1 Para atendimento pela CREDENCIADA, os beneficiários do FUNSA dever-se-ão 

identificar 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);  

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; 

5.1.3. Militares de outra Força Armada (Marinha e Exército), seus dependentes e 

pensionistas deverão apresentar identidade militar, o cartão de beneficiário do Sistema 

de Saúde da sua Força (ou documento que comprove ser integrante daquela Força) e 

GAB. 

6. DA NEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO A MILITARES  
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6.1. 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, nos termos deste TERMO DE 

CREDENCIAMENTO. 

7. DA INEXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE 

CREDENCIAMENTO  

7.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento por médico 

militar não exclui nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA;  

7.2. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 

operativa da CREDENCIADA poderá ensejar a revisão das condições estipuladas;  

7.3. 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;  

7.4. 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 relacionadas 

com a execução do serviço, e determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados. 

8. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

8.1. A CREDENCIANTE obriga-se ao pagamento dos serviços prestados, adotando as 

seguintes tabelas de preços:  

8.1.1. Para honorários médicos e SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) 

será adotada a tabela CBHPM, última Edição, como referencial, com porte e UCO 

atualizados, com deflator de 20% (vinte por cento) na tabela vigente. Poderá ser 

aplicado um deflator acima de 20% caso haja negociação entre as partes;  

 

8.1.2. Exames e/ ou procedimentos médicos não especificados na Tabela CBHPM serão 

os estabelecidos pela Tabela de Honorários Médicos da Associação Médica Brasileira 
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(AMB) do ano de 1992, corrigida pelo Coeficiente Honorário máximo de R$ 0,45. Em 

caso de ausência de utilização da CBHPM, será praticado a AMB 92; 

 

8.1.3. Para os Serviços Fisioterapêuticos será utilizada a Tabela Referencial Nacional de 

Honorários Fisioterapêuticos, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO), poderá ser utilizado um deflator de até 20% conforme acordo 

pré-estabelecido com a credenciada; para os Serviços de Psicologia será utilizada a 

Tabela Referencial de Honorários dos Psicólogos em vigor, do Conselho Federal de 

Psicologia, considerando o limite inferior; e para os Serviços de Fonoaudiologia será 

considerado o valor de tabela do credenciado, após avaliação pelo NUHFASP, devido à 

inexistência de Tabela de Honorários do Sindicato Regional. 

 

8.1.4. Os medicamentos utilizados serão cobrados de acordo com o Guia 

Farmacêutico Brasíndice com taxa de comercialização de até 39% sobre o Preço  de 

Fábrica (PF), em vigor no período do atendimento, devendo a marca do medicamento 

ser indicada na respectiva fatura, para a melhor conferência, e, quando houver paridade 

de medicamentos, a cobrança deverá incidir no equivalente genérico; 

 

8.1.5. Para materiais: caso o material componha taxas (anexo I), ou pacotes (anexo 

III), não será cobrado em separado. Caso o material utilizado não componha taxas 

ou pacotes, será utilizada a tabela SIMPRO Brasíndice, com taxa de comercialização 

de até 25% sobre o Preço Fábrica (PF). Se o item não constar nessa tabela, será 

utilizada a tabela Brasíndice, com taxa de comercialização de até 39% sobre o Preço 

de Fábrica (PF). Caso ainda não conste nesta tabela, utilizar a tabela própria da 

Credenciada, constante no anexo VI, caso exista.  A marca do material deverá ser 

indicada na respectiva fatura, para a melhor conferência, e, quando houver paridade 

do material, a cobrança deverá incidir no equivalente nacional.. 

 

8.1.6. Para OPME a CREDENCIADA utilizará os preços definidos nas licitações da 

CREDENCIANTE. Não havendo material compatível licitado, a CREDENCIADA 

deverá enviar, pelo e-mail: credenciamento.hfasp@gmail.com, 03 (três) orçamentos, de 

fornecedores diferentes, solicitando junto à Central de Autorizações do FUNSA, no 

prazo de sete (7) dias de antecedência, afim de viabilizar os processos de auditoria e 

mailto:funsa.hasp@gmail.com
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análise;  

8.1.6.1. As Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), deverão ser adquiridos, 

mediante autorização prévia da credenciante, pelo preço justo de mercado, 

apresentando as respectivas Notas Fiscais, cópias dos lacres e os registros da 

ANVISA. A taxa de comercialização será de até 15% conforme valor acordado entre 

as partes. 

8.1.6.2. Nos casos de cirurgias com uso de OPME, em caráter de urgência ou 

emergência, quando não houver a possibilidade de solicitação de autorização prévia, 

deverá ser utilizado material disponível. A cirurgia em caráter de urgência/emergência 

deverá ser comunicada ao FUNSA, pelo e-mail: credenciamento.hfasp@gmail.com, em 

até 02 (dois) dias úteis após a internação, com a cópia da descrição cirúrgica e 

justificativa médica para o uso do OPME. Caso o prazo não seja cumprido, o OPME 

utilizado e suas justificativas deverão compor a fatura final, para a análise da auditoria 

posterior e estará sujeita a glosa por falta de autorização.  

8.1.6.3 Fica definido o valor mínimo de OPME/Medicamentos de alto custo em R$ 

800,00 (oitocentos reais), não sendo necessária a solicitação de autorização prévia 

para valores inferiores.  

8.1.7. Para diárias e taxas serão debitadas mediante aplicação das tabelas próprias da 

CREDENCIADA (serão utilizados como valores máximos de referência, os valores 

mínimos já praticados da CREDENCIADA com outros Órgãos/Entidades), vigentes 

nesta data e constantes do Anexo I e VII, parte integrante deste instrumento. Para os 

serviços de assistência domiciliar (home care) serão debitadas mediante aplicação das 

tabelas próprias da CREDENCIADA (serão utilizados como valores máximos de 

referência, os valores mínimos já praticados da CREDENCIADA com outros 

Órgãos/Entidades), vigentes nesta data e constantes do Anexo V, parte integrante 

deste instrumento. 

 

8.1.8. Para filme radiológico, será adotada a Tabela do Colégio Brasileiro de 

Radiologia; 
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8.1.9. É expressamente vedada a cobrança de qualquer sobretaxa aos Usuários do 

Sistemade Saúde da Aeronáutica, após a assinatura do contrato, em relação às tabelas 

firmadas entre aspartes nos subitens acima. 

 

8.1.10. Os itens constantes na Tabela da Comissão Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos (CBHPM), Tabela de Honorários Médicos da Associação 

Médica Brasileira (AMB) do ano de 1992, Guia Farmacêutico BRASÍNDICE, Tabela 

SIMPRO, Tabela do Colégio Brasileiro de Radiologia terão como teto os valores 

vigentes nas respectivas tabelas. 

 

8.1.11. Outros serviços de saúde não previstos nas tabelas pré-fixadas no Edital de 

Credenciamento caso não sejam negociados entre as partes e definidos no TERMO 

DE CREDENCIAMENTO, somente poderão ser cobrados com autorização do Chefe 

da Divisão Médica do NUHFASP, mediante avaliação da Comissão Especial de 

Credenciamento quanto à compatibilidade de mercado. 

8.1.12. Para as internações eletivas, será necessária a apresentação da guia de 

encaminhamento do FUNSA, e o beneficiário deverá se identificar conforme descrito na 

cláusula doze deste TERMO DE CREDENCIAMENTO.  

8.1.12.1. 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, para possibilitar à auditoria do FUNSA a devida comprovação da 

urgência/ emergência, análise e emissão da guia de encaminhamento, se for o caso;  

8.1.12.2. As internações eletivas ou em caráter de urgência/emergência serão 

acompanhadas pela auditoria do NUHFASP. Caso o NUHFASP tenha condições de 

acomodar o beneficiário, será realizada a transferência intermediada pela Divisão 

Médica do NUHFASP. Fica a credenciada responsável por enviar, pelo e-mail 

credenciamento.hfasp@gmail.com, a lista diária dos pacientes internados; 

8.1.12.3. 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 
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assistente, digitalizada, com 48 horas de antecedência do vencimento das diárias já 

autorizadas, pelo e-mail credenciamento.hfasp@gmail.com, a qual será analisada pelo 

FUNSA. A CREDENCIANTE responderá à CREDENCIADA, via e-mail, a quantidade 

de diárias autorizadas na prorrogação. O e-mail deverá ser impresso e anexado à fatura 

final, para comprovação das diárias autorizadas; 

8.1.12.4. No caso de inexistência de vagas na acomodação autorizada pela 

CREDENCIANTE, será o Beneficiário internado em acomodação disponível até que 

seja disponibilizada acomodação na vaga autorizada, quando então será transferido sem 

quaisquer ônus para a CREDENCIANTE; 

8.1.12.5. A aceitação do atendimento ao Beneficiário pela CREDENCIADA dependerá 

sempre de autorização prévia da CREDENCIANTE, e uma vez concedida tal 

autorização, que será fornecida sempre por escrito, será irrevogável.  

8.2. A CREDENCIADA se obriga a apresentar ao NUHFASP, até o dia 05 do mês 

subsequente, a fatura em três vias de igual teor em nome do Núcleo do Hospital de 

Força Aérea de São Paulo, anexando 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, GAB original, nome do usuário, número do código 

pessoal (SARAM) do titular do cartão, código da tabela CBHPM ou AMB 92, valor em 

reais e relatório de conferência;  

8.3. 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 30 (trinta) dias, contados da data de liquidação da Nota Fiscal de Serviço;  

8.4. As faturas que tiverem os seus valores, parcial ou totalmente, glosados, serão 

informadas à CREDENCIADA, no prazo de trinta dias, com as razões das glosas 

efetuadas, discriminando o item e o valor dessas, através de Relatório de Glosas;  

8.5. A CREDENCIADA deverá dar quitação, com assinatura e data de recebimento, ao 

relatório de glosa;  

8.6. O recurso de glosa terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para ser apresentado 

pela CREDENCIADA, contados da data de recebimento do relatório de glosa;  
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8.7. O recurso deve ser entregue por escrito, protocolado junto ao FUNSA, constando a 

descrição dos serviços contestados, número da guia, itens e valores glosados;  

8.8. Julgando procedente o recurso de glosa, a CREDENCIANTE efetuará o 

pagamento. Caso contrário, a CREDENCIANTE informará o resultado à 

CREDENCIADA e arquivará a documentação;  

8.9. Não serão efetuados pagamentos à CREDENCIADA enquanto perdurar pendência 

de liquidação de obrigações em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 

inclusive quanto à apresentação dos demonstrativos dos serviços prestados.  

8.10. A CREDENCIADA terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da alta do 

usuário ou execução do serviço, para a apresentação da guia de encaminhamento 

acompanhada da fatura e dos demais documentos comprobatórios.  

8.10.1. Após 90 (noventa) dias, serão consideradas inaptas para pagamento todas as 

despesas apresentadas, não cabendo recurso.  

8.10.2. Nos casos de tratamentos prolongados, as contas deverão ser encerradas e 

apresentadas, no máximo, a cada 30 (trinta) dias. Nesses casos, devem ser abertas guias 

de continuidade por prorrogação de período. 

8.11. Se algum médico (ou outro profissional de saúde) prestar atendimento em 

Instituição conveniada ao NUHFASP, a conta deverá ser faturada por essa Instituição a 

qual repassará os honorários ao médico (ou outro profissional de saúde) que prestou o 

serviço. 

8.12. 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. 

8.13. 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. 
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8.13.1. 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. 

8.14. As credenciadas não poderão praticar com a União valores superiores aos 

praticados com as demais pessoas jurídicas que possuem contratos semelhantes. 

 

9. DO RECOLHIMENTO E DAS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS  

9.1. Caberá à CREDENCIADA o recolhimento dos tributos e taxas federais, estaduais e 

municipais decorrentes das faturas apresentadas;  

9.2. 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.  

9.3. 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.  

10. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

10.1. 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;  

10.2. São direitos da CREDENCIADA:  

10.2.1.receber da CREDENCIANTE o pagamento pela prestação dos serviços objeto 

deste TERMO DE CREDENCIAMENTO, nos prazos e condições ajustadas;  

10.2.2. requerer à CREDENCIANTE rescisão deste TERMO DE 

CREDENCIAMENTO caso esta descumpra qualquer uma das cláusulas estabelecidas 
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no mesmo ou venha a ocorrer qualquer das situações previstas nos Incisos XIV e XVII 

do Art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

11. DAS SANÇÕES  

11.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do 

credenciamento, o CREDENCIADO estará sujeito à multa de 0,33% (zero vírgula trinta 

e três centésimos por cento) por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da 

Lei nº 8.666/1993. 

11.1.1. A multa acima não impede que a Administração cancele unilateralmente o 

credenciamento e aplique as outras sanções previstas neste Edital; 

11.2. O descumprimento das obrigações relativas ao credenciamento, inclusive sua 

inexecução, total ou parcial, e/ou das condições previstas neste Edital sujeitará o 

CREDENCIADO, na forma do disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, às seguintes 

penalidades:  

a) advertência;  

b) em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o 

valor do credenciamento por ocorrência, até o limite de 5% (cinco por cento);  

c) em caso de inexecução total, multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do TERMO DE CREDENCIAMENTO;  

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Comando da Aeronáutica, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

e) 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, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 

do decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;  

11.3 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 
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dos contratos regidos por esta Lei: 

11.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do 

credenciamento; 

11.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4. 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. 

11.5. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

11.6. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.4 e 11.2.5 poderão ser aplicadas 

juntamente com a dos subitens 11.2.2 e 11.2.3, facultada a defesa prévia do interessado, 

no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

11.7. 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. 

11.8. As demais sanções são de competência exclusiva da Diretoria de Saúde da 

Aeronáutica. 

12. DAS ACOMODAÇÕES 

 

12.1 ACOMODAÇÕES 

 

12.1.1. Apartamento Privativo: composto de quarto com acomodação (cama ou similar) 

para acompanhante e banheiro privativo; 
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12.1.2. Enfermaria: composta de quarto coletivo para 2 ou 3 pacientes, sem 

acompanhante, com banheiro comum para cada enfermaria; 

 

12.1.3. Berçário Normal: composto de quarto com berços comuns para recém-

nascidos(mãe internada); 

 

12.1.4. Berçário Patológico: composto de quarto para atendimento a recém-nascidos que 

requeiram cuidados especiais (mãe internada ou não); 

 

12.1.5. Hospital - Dia (Day-Hospital): acomodação de pacientes para cirurgia ou 

exames, 

com permanência de até doze horas no hospital, não correspondente a uma diária 

convencional; 

 

12.1.6. Unidade de Terapia Intensiva (UTI): acomodação com instalações para mais de 

um paciente para tratamento intensivo, com presença médica permanente; 

 

12.1.7. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal): acomodação com 

instalações para mais de um paciente para tratamento intensivo, com presença médica 

permanente; e 

 

12.1.8. Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI Pediátrica): acomodação com 

instalações para mais de um paciente para tratamento intensivo, com presença médica 

permanente; 

 

12.1.9. Isolamento: alojamento especial para acomodação de pacientes, por ordem 

médica ou da comissão de controle de infecção hospitalar. 

 

12.2. PADRÕES DAS ACOMODAÇÕES 

 

12.2.1. Oficiais Generais (Tenente-Brigadeiro, Major-Brigadeiro, Brigadeiro), 

Superiores (Coronel, Tenente-Coronel, Major) e respectivos dependentes: fazem jus a 

apartamento privativo com direito a acompanhante; 
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12.2.2. Oficiais Intermediários (Capitão), Subalternos (Primeiro-Tenente, Segundo-

Tenente) e respectivos dependentes: fazem jus a apartamento privativo,com direito a 

acompanhante; 

 

12.2.3. Suboficiais, Sargentos, Cabos, Soldados e seus dependentes: fazem jus a 

enfermaria, sem direito a acompanhante.  

 

As unidades hospitalares que não tiverem acomodações específicas para o 

posto/graduação acima descritos, poderão internar em acomodações similares ou 

superiores, porém a cobrança deverá ser efetuada baseada nos padrões de acomodações 

acima descritos. 

 

O direito a acompanhante pode ser autorizado desde que as instalações permitam e não 

haja prejuízo ao tratamento do paciente nem ao funcionamento do hospital, a critério da 

direção,ficando o acompanhante sujeito às normas do respectivo órgão e ao pagamento 

da diária correspondente. Devem ser respeitados os Estatutos da Criança (Lei nº 8.069, 

artigo 12) e do Idoso (Lei nº 10.741, artigo 16). 

 

Por indicação técnica do médico assistente, endossada pelo Chefe da Divisão Médica do 

NUHFASP, poderá ser autorizada a presença de acompanhante para o tratamento de 

determinadas patologias, dependendo das condições do paciente e da gravidade da 

doença. 

 

 

São Paulo, São Paulo, 12 de maio de 2015 

 

Edison Cássio Aguirre de Souza - Maj Med 

Chefe do FUNSA 
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ANEXO XVI 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

ÁREA DE JURISDIÇÃO DO NUHFASP 

 

O presente anexo estabelece a área de jurisdição do NUHFASP, para efeito de 

Assistência Médico-Hospitalar Complementar (AMHC), aos usuários do SISAU. 

OM CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUHFASP 

 

SÃO PAULO, GUARULHOS, GUARUJÁ, SANTOS, SÃO ROQUE, SOROCABA, SÃO 

VICENTE, TANABI, MOGI DAS CRUZES, PRAIA GRANDE, SANTO ANDRÉ, 

INDAIATUBA, ATIBAIA, OSASCO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNDIAÍ, 

PIRACICABA, ITANHAÉM, DIADEMA, SÃO CAETANO DO SUL, MONGAGUÁ, 

ARUJÁ, MAIRIPORÃ, CARAPICUIBA, PERUÍBE, BRAGANÇA PAULISTA, FERRAZ 

DE VASCONCELOS, SANTANA DE PARNAÍBA, PRESIDENTE PRUDENTE, EMBU, 

BARUERI, TABOÃO DA SERRA, ITAQUAQUECETUBA, ITAPETININGA, ITU, 

VINHEDO, BERTIOGA, ITATIBA, POÁ, TATUÍ, IBIÚNA, COTIA, HORTOLÂNDIA, 

FRANCO DA ROCHA, BOITUVA, GUARAREMA, PORTO FELIZ, MAIRINQUE, 

ITAPEVI, SUZANO, CAIERAS, BOM JESUS DOS PERDÕES, VOTUPORANGA, 

CAMPO LIMPO PAULISTA, AVARÉ, BIRITIBA MIRIM, CANANÉIA, SANTA 

BÁRBARA D OESTE, JARINU, CATANDUVA, BOTUCATU, OURINHOS, ITUPEVA, 

SÃO MANUEL, CAÇAPAVA, ITAPECERICA DA SERRA, MARÍLIA, JARDINÓPOLIS, 

ILHA COMPRIDA, SALTO, PIEDADE, JABOTICABAL, SALTO DE PIRAPORA, 

LOUVEIRA, SOCORRO, PACAEMBU, REGISTRO, ASSIS, IGUAPE, VARGEM 

GRANDE PAULISTA, PENÁPOLIS, MONTE APRAZÍVEL, CAJATI, UCHÔA, 

GUARARAPES, SANTANA, MAUÁ, CUBATÃO, COSMÓPOLIS, NHANDEARA, 

ITUVERAVA, BONFIM PAULISTA, RIBEIRÃO PIRES, VÁRZEA PAULISTA, 

CAFELÂNDIA, SALESÓPOLIS, ALAMBARI, ITAPEVA, TAQUARITINGA, IACANGA, 

PAULICÉIA, ITÁPOLIS, CÁSSIA DOS COQUEIROS, PIRAJU, ITARARÉ, IBIRA, 

JUQUIÁ, IBITINGA, NOVA ODESSA, RIOLÂNDIA, CONCHAS, GENERAL 

SALGADO, CAJAMAR, CAPÃO BONITO, MONTE MOR, BADY BASSIT, 

CABREÚVA, SUMARÉ, MIRASSOL, PARDINHO, AREALVA, NOVO HORIZONTE, 

LINS, FERNANDÓPOLIS, SANTA ADÉLIA, TUIUTI, SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, 

PRESIDENTE EPITÁCIO, ARAÇOIABA DA SERRA, JUQUITIBA, PRESIDENTE 

VENCESLAU, DUARTINA, ITAJOBI, BURITIZAL, JANDIRA, ITATINGA, 

FRANCISCO MORATO, OLÍMPIA, IPAUSSU, CERQUILHO, TUPÃ, VOTORANTIM, 

VARGEM, POTIRENDABA, TABATINGA, CERQUEIRA CÉSAR, PEDERNEIRAS, 

MORUNGABA, ADAMANTINA, IBATÉ, FERNANDO PRESTES, VERA CRUZ, RIO 

GRANDE DA SERRA, JALES, BARIRI, JOSÉ BONIFÁCIO, ÁLVARES MACHADO, 

SARAPUÍ, SALTINHO, PIRAJUÍ, ITARIRI, TAPIRATIBA, PARAGUAÇU PAULISTA, 

BURI, PARAÍSO, QUATÁ, PARANAPANEMA, ITAPUÍ, ILHA SOLTEIRA, PIRACAIA, 

ANGATUBA, BIRIGUI, PAULO DE FARIA, PIRANGI, EMBU GUAÇU, PONTAL, 

PEDREIRA, AGUDOS, IPERÓ, TIMBURI, MIGUELÓPOLIS, MURUTINGA DO SUL, 

SÃO LOURENÇO DA SERRA, CASTILHO, MIRACATU, GARÇA, PILAR DO SUL, 

RIBEIRÃO CORRENTE, PINDORAMA, RIO DAS PEDRAS, PINHALZINHO, LENÇÓIS 

PAULISTA. 

* Extraído do endereço eletrônico www.intraer.comgep: portal da saúde. 

http://www.intraer.comgep/
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ANEXO XVII 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO 

 

MINUTA DO TERMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº ........./NUHFASP/..............., QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COMANDO DA 

AERONÁUTICA E A EMPRESA ........................................... 

A União, representada pelo NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO 

PAULO, com sede na Avenida Olavo Fontoura 1400, Município de São Paulo - SP, 

inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0106-88, neste ato representado pelo Sr. 

RICARDO GAKIYA KANASHIRO Cel Med, na figura de Ordenador de Despesa, 

Portador da Cédula de Identidade nº ....... COMAER, CPF nº .............., designado para a 

função pela Portaria nº ...................................., doravante denominada CREDENCIANTE 

e a empresa ................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................., sediada na 

.................., CEP: ................, em ............., doravante designada CREDENCIADA, neste 

ato representada pelo Sr. ......................., portador da Cédula de Identidade nº 

...................., expedida pela ............, e CPF nº .................. , tendo em vista o que consta 

no Processo nº 67438.006248/2014-29 e em observância às disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 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 5.450, de 31 de maio de 

2005, no Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, e na Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, resolvem celebrar o presente TERMO DE 

CREDENCIAMENTO, decorrente do processo licitatório por Inexigibilidade de 

Licitação nº 007/2015, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto  

O objeto deste TERMO DE CREDENCIAMENTO é a prestação de serviços de 

assistência médico-hospitalar, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia,terapia 

ocupacional e laboratorial, bem como serviços de assistência domiciliar (home care) aos 

usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela 

legislação aplicável, prevista na cláusula décima deste TERMO DE 

CREDENCIAMENTO.  

CLÁUSULA SEGUNDA – Do fundamento legal  

O presente instrumento é decorrente de Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 

007/2015 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 

67438.006248/2014-29, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União nº 202, 

de 22/10/2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do regime de execução e responsabilidade das partes  

3.1. O regime de execução e responsabilidade das partes estão previstos no PROJETO 

BÁSICO, anexo ao edital. 

CLÁUSULA QUARTA – Dos preços e das condições de pagamento  

4.1. O preço e as condições de pagamento são aqueles definidos no PROJETO BÁSICO, 

anexo ao edital. 

CLÁUSULA QUINTA – Do reajuste 

O reajuste de preços, nos casos de renovação da vigência contratual, previstos na Lei nº 

8.666/93, serão de acordo com a tabela negociada e acordada conforme termo de 

credenciamento; Para os valores das taxas hospitalares, incidirá o índice de reajuste 

previsto pelo IPCA acumulado do ano anterior, respeitando as publicações no Diário 

Oficial da União.  

CLÁUSULA SEXTA – Da vigência 

6.1. A vigência do presente TERMO DE CREDENCIAMENTO será de 60 (sessenta) 
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meses, assegurada a rescisão no interesse da Administração a qualquer tempo conforme 

alínea “b” do subitem 9.1 do PROJETO BÁSICO;  

6.2. O presente TERMO DE CREDENCIAMENTO poderá ser alterado por termos 

aditivos que ajustem a vigência e forma de execução dos serviços contratados;  

6.3. A contagem dos prazos do presente TERMO DE CREDENCIAMENTO observará 

a regra do art. 110 da Lei nº 8.666/93;  

CLÁUSULA SÉTIMA – Das sanções e da inexecução e fiscalização do TERMO 

DE CREDENCIAMENTO 

7.1. As sanções e as condições de inexecução e fiscalização do Termo de 

Credenciamento estão definidas no PROJETO BÁSICO, anexo ao edital. 

CLÁUSULA OITAVA – Da rescisão  

8.1. As condições de rescisão do Termo de Credenciamento estão previstas no Edital. 

SUBCLÁUSULA – Dos direitos da administração  

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.  

CLÁUSULA NONA – Da legislação aplicável  

9.1.  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 DÉCIMA – Da obrigação de manutenção das condições de 

habilitação e qualificação  

10.1. 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.  
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Caso a CREDENCIADA não possuir o alvará de funcionamento 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da identificação  

11.1. A identificação dos beneficiários do FUNSA deverá ser procedida conforme o 

previsto no PROJETO BÁSICO, anexo ao edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Organização executora 

12.1. Este TERMO DE CREDENCIAMENTO tem como Organização Militar 

executora o NÚCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da negação de remuneração a militares  

13.1. 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, nos termos deste TERMO DE 

CREDENCIAMENTO.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – da Subcontratação  

14.1. É vedado à CREDENCIADA delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em 

parte, os serviços objeto deste TERMO DE CREDENCIAMENTO.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Dos direitos e responsabilidades das partes 

15.1. Os direitos e responsabilidades das partes estão previstas no PROJETO BÁSICO, 

anexo ao Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do recolhimento e das isenções tributárias  

16.1. O recolhimento e as isenções tributárias deverão ser procedidas conforme o 

previsto no PROJETO BÁSICO, anexo ao Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Da Publicação  

17.1. Incumbirá à CREDENCIANTE providenciar a publicação deste TERMO DE 

CREDENCIAMENTO, por extrato, no Diário Oficial da União (DOU), até o 5º (quinto) 

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 

daquela data ou, por economia, junto à publicação da Inexigibilidade, nesse caso 
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observados então os prazos do Art. 26 da Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Do Foro  

18.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Município de São Paulo-

SP, para solucionar os litígios decorrentes da execução deste TERMO DE 

CREDENCIAMENTO.  

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 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.  

São Paulo, ____ de _____________ de 2015 

CREDENCIANTE:  

 

Ricardo Gakiya Kanashiro Cel Med - CPF nº  -  

Ordenador de Despesas do NUHFASP 

CREDENCIADA:  

 

Beltrano da Silva - CPF nº - cargo 

 

Fulano de Tal - CPF nº - cargo 

TESTEMUNHAS:  

Joaquim Mesquita Neto Cel Dent - CPF nº    – Agente de Controle Interno 

 

Fulano de Tal - CPF nº - Fiscal de TERMO DE CREDENCIAMENTO 
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ANEXO I 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

TABELA DE VALORES E TAXAS HOSPITALARES, CIRÚRGICAS E DE 

HOTELARIA 

 

“Conforme negociação com a entidade/profissional credenciado(a)” 
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ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

PACOTES DE RADIOTERAPIA 

 

“Conforme negociação com a entidade/profissional credenciado(a)” 
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ANEXO III  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

TABELA DE PACOTES 

 

“Conforme negociação com a entidade/profissional credenciado(a)” 
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ANEXO IV  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

ÓRTESES, PRÓTESES, MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS  

 

“A Credenciada deverá apresentar 03 (três) orçamentos prévios à cirurgia que serão 

avaliados pela Comissão de Fiscalização e do Acompanhamento do Auditor Médico 

(NUHFASP)” 

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO:  

DATA PROCEDIMENTO:   

Ambulatorial:      sim ( )       não(  )  

MÉDICO SOLICITANTE:                  CRM:  

NOME DO SOLICITANTE:                  DATA:  TEL. CONTATO:  

CÓDIGOS DOS PROCEDIMENTOS: 

CÓD CID DA PATOLOGIA: 

JUSTIFICATIVA:  

ORÇAMENTOS: 

1º ORÇAMENTO: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO: 

Nº REG ANVISA: 

FORNECEDOR:   

QUANTIDADE:   
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VALOR UNITÁRIO:   

VALOR TOTAL: 

2º ORÇAMENTO: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO: 

Nº REG ANVISA: 

FORNECEDOR:   

QUANTIDADE:   

VALOR UNITÁRIO:   

VALOR TOTAL: 

3º ORÇAMENTO: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO: 

Nº REG ANVISA: 

FORNECEDOR:   

QUANTIDADE:   

VALOR UNITÁRIO:   

VALOR TOTAL: 

PARECER FUNSA:  

NOME DO AUDITOR:                          DATA:                             TEL. CONTATO:   
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ANEXO V 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

TABELA VALORES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO 

DOMICILIAR (HOME CARE)  

 

“Conforme negociação com a entidade/profissional credenciado(a)” 
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ANEXO VI 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

TABELA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

 “Conforme negociação com a entidade/profissional credenciado(a)” 
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ANEXO VII  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS  

Definições:  

Padrões de Acomodação 

 Enfermaria: composto de três ou mais leitos, sem banheiro e sem acompanhante, 

exceto os previstos em lei; 

• Quarto semi-privativo (2 leitos): composto de quarto coletivo com banheiro comum, 

sem acompanhante, exceto os previstos em lei.  

• Apartamento simples: aposento com banheiro privativo, acomodação para 

acompanhante e ar-condicionado.  

• Apartamento superior: aposento com banheiro privativo, acomodação para 

acompanhante, televisão e ar-condicionado.  

• Berçário: quarto com berços comuns para recém-nascidos (mãe internada).  

• Berçário de cuidados semi-intensivos: quarto para atendimento a recém-nascidos que 

requeiram cuidados especiais (mãe internada ou não).  

• Hospital-Dia: acomodação de pacientes sem pernoite.  

• Isolamento: alojamento especial para acomodação de pacientes por ordem médica ou 

da comissão de controle de infecção hospitalar.  

• Unidade de Terapia Semi-intensiva (UTSI): acomodação com instalações para mais de 

um paciente, para tratamento intensivo, sem a presença médica permanente, de acordo 

com a Portaria 3432 de 12/08/98 do Ministério da Saúde, em vigor.  

• Unidade de Terapia Intensiva (UTI): acomodação com instalações para mais de um 

paciente para tratamento intensivo, com presença médica permanente, de acordo com a 

Portaria nº 3.432 de 12/08/98 do Ministério da Saúde, em vigor.  

• Alojamento Conjunto: acomodação do recém-nascido no aposento da mãe.  

 

Cuidados de Enfermagem  

 Preparo e administração de medicamentos por todas as vias, assim como trocas 

de frascos para soroterapia ou para dietas tanto enterais como parenterais;  

 Controle de sinais vitais (pressão arterial não invasiva, frequência cardíaca e 

respiratória, temperatura por qualquer via);  
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 Controle de balanço hídrico, de drenos, de diurese, antropométrico, de PVC e de 

gerador de marca passo, dentre outros;  

 Banho no leito, de imersão ou de aspersão;  

 Instalação e controle de monitorização cardíaca, irrigações vesicais, sondagens, 

aspirações, inalações, curativos e de glicemia;  

 Manutenção da permeabilização de cateteres, tricotomia, curativos, mudança de 

decúbito e locomoção interna do paciente;  

 Serviço de enfermagem do procedimento;  

 Assepsia e antissepsia (inclui a equipe, paciente e inclui os materiais utilizados, 

descartáveis ou não descartáveis); 

 Preparo, instalação e manutenção de venóclise e aparelhos;  

 Esterilização/desinfecção de instrumentais;  

 Preparo do paciente para procedimentos médicos de qualquer tipo (alguns 

exemplos: enteroclisma, lavagem gástrica, tricotomia, preparo cirúrgico); 

 Cuidados e higiene pessoal do paciente e desinfecção ambiental (está incluído o 

material utilizado); 

 Preparo de corpo em caso de óbito;  

 Transporte dos equipamentos, como Raio-X, intensificador de imagem,  

 Eletrocardiógrafo, ultrassom, equipamento de vídeo, microscópio oftálmico, 

trépano, entre outros; 

 Prescrição/Anotação de Enfermagem;  

 Taxa administrativa do hospital;  

 Equipamento de Proteção Individual – EPI (luva de procedimento não estéril, 

máscara cirúrgica, máscara N95, avental descartável, propé, dispositivo para 

descarte de material perfurocortante e óculos de proteção ou dispositivo de 

proteção facial) segundo a NR 32. (base legal: NR6 , NR 9, NR 32 ). 

 

Detalhamento das diárias e taxas hospitalares 

1 Diária Hospitalar 

1.1 Diárias Básicas (Enfermaria, quarto coletivo, quarto privativo, suíte, 

apartamento e  

hospital-dia)  

 Compreendem:  
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 Aposentos com móveis padronizados (ex.: cama);  

 Roupa de cama e banho para o para o paciente e acompanhante (no caso de 

direito a acompanhante), conforme padrão interno; 

 Higienizações concorrente e terminal, incluindo materiais de uso na higiene e 

desinfecção do ambiente; 

 Dieta do paciente por via oral;  

 Cuidados de enfermagem;  

 Paramentação (máscara, gorro, propé, avental) descartável ou não, utilizada pela 

equipe multidisciplinar e paciente; 

 Dosador para medicação via oral; copos descartáveis; bolinha de algodão para 

medicação parenteral e punções venosas; antisséptico (álcool 70%), hastes de 

algodão para a higiene ocular, ouvido e nariz; 

 Avaliação nutricional da alimentação ao paciente, pela nutricionista;  

 Higiene pessoal do paciente, incluindo materiais como: espátula, gaze, pasta 

dental, sabonete e higienizante bucal; 

 Serviços e taxas administrativas (registro do paciente, da internação, 

documentação do prontuário, troca de apartamento, transporte de equipamentos), 

cuidados pós morte;  

 Luvas de procedimentos e demais Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s); 

 Atendimento médico por plantonista de intercorrências clínicas à beira do leito 

(primeiro atendimento); 

 

Não Compreendem:  

 Despesas do acompanhante (alimentação, telefonemas, etc.);  

 Dietas enterais industrializadas, via sonda nasogástrica, gastrostomia, 

jejunostomia, ileostomia ou via oral e suplementos especiais;  

 Enfermagem particular - que deverá ser cobrada diretamente do paciente ou 

responsável;  

 Materiais descartáveis não relacionados como compreendidos;  

 Medicamentos;  

 Hemocomponentes e hemoderivados;  

 Equipamentos e aparelhos para tratamento ou diagnóstico;  

 Oxigênio, nitrogênio, ar comprimido, óxido nitroso (protóxido de azoto), óxido 

nítrico, demais gases e vácuo;  

 Exames para diagnóstico, fisioterapia ou qualquer outra terapia;  
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 Honorários médicos;  

 Procedimentos médicos realizados nas unidades de internação. 

 

1.2 Diárias de Berçário e Berçário Patológico 

 

 Compreendem:  

 Todos os itens compreendidos nas diárias básicas;  

 Incubadora;  

 Berço Aquecido. 

 

 Não Compreendem:  

 Todos os itens não compreendidos nas diárias básicas;  

 Fototerapia. 

 Bilispot e Bilitron 

 

1.3 Diárias de Unidade de Terapia Semi-Intensiva/Intermediária (UTSI) 

 Compreende:  

 Todos os itens compreendidos nas diárias básicas;  

 Monitor multiparamétrico; 

 Monitor cardíaco;  

 Oxímetro de pulso;  

 Desfibrilador/cardioversor;  

 Nebulizador;  

 Monitor de P.A. não invasiva;  

 Aspirador;  

 Bomba de Seringa;  

 Bomba de infusão;  

 Equipamentos modulares que contemplem os itens anteriores;  

 Utilização do instrumental permanente usado em procedimentos médicos e de 

enfermagem (ex. bandeja); 

 Honorários médicos das intercorrências clínicas.  



Edital de Credenciamento Inexigibilidade 007/NuHFASP/2015 

Página 68 de 78 

 

 Não Compreende:  

 Todos os itens não compreendidos nas diárias básicas;  

 Capnógrafo;  

 Respirador / Ventilador; 

 CPAP / BIPAP; 

 Honorários dos médicos assistentes. 

 

1.4 Diárias de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Infantil e Pediátrico 

 Compreendem:  

 Todos os itens compreendidos nas diárias básicas;  

 Monitor multiparamétrico; 

 Monitor cardíaco; 

 Oxímetro de pulso;  

 Desfibrilador/cardioversor;  

 Nebulizador;  

 Monitor de P.A. não invasiva;  

 Aspirador;  

 Bomba de Seringa;  

 Bomba de infusão;  

 Capnógrafo;  

 Equipamentos modulares que contemplem os itens anteriores;  

 Utilização do instrumental permanente usado em procedimentos médicos e de 

enfermagem (ex. bandeja).  

 Honorários médicos do intensivista plantonista e do intensivista diarista. 

 

 Não Compreendem: 

 Todos os itens não compreendidos nas diárias básicas;  

 Respirador/Ventilador; 

 CPAP / BIPAP; 

 Honorários dos médicos assistentes.  
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1.5 Diárias de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal 

 Compreende:  

 Todos os itens compreendidos nas diárias de UTI Adulto, Infantil e Pediátrico; 

 Berço aquecido;  

 Incubadora;  

 Fototerapia; 

 Capacete de Hood; 

 Bilispot ou Bilitron. 

 

 Não Compreende:  

 Todos os itens não compreendidos nas diárias básicas;  

 Respirador/Ventilador; 

 CPAP nasal; 

 Honorários dos médicos assistentes.  

Obs. 1: Unidades de Terapia Intensiva especializadas, tais como coronariana, 

neurológica ou outras, devem ter o mesmo tratamento da UTI Adulto.  

Obs. 2: A remuneração da diária de UTI e Isolamento exclui as de outros aposentos para 

o mesmo paciente/dia. 

 

1.6 Diárias de Isolamento Básicas (Enfermaria, Quarto Coletivo, Quarto Privativo, 

Suítes e Apartamento) ou para transplantes 

 Compreendem:  

 Todos os itens compreendidos nas diárias básicas;  

 Paramentação (máscara, gorro, propé, avental), descartável ou não, utilizada 

pelo acompanhante;  

 Itens permanentes da acomodação (Estrutura Física) tal como filtro HEPA, fluxo 

laminar e focos de luz. 

 

Não Compreendem:  

 Todos os itens não compreendidos nas diárias básicas. 
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1.7 Diárias de Isolamento de UTI Adulto, Infantil e Pediátrico 

 Compreendem:  

 Todos os itens compreendidos nas diárias de UTI Adulto, Infantil e Pediátrico;  

 Paramentação (máscara, gorro, propé, avental), descartável ou não, utilizada 

pelo acompanhante; 

 Itens permanentes da acomodação (Estrutura Física) tal como filtro HEPA, fluxo 

laminar e focos de luz. 

 

Não Compreendem:  

 Todos os itens não compreendidos nas diárias de UTI Adulto, Infantil e 

Pediátrico.  

 

1.8 Diárias de Isolamento de UTI Neonatal 

 Compreende:  

 Todos os itens compreendidos nas diárias de UTI Neonatal;  

 Paramentação (máscara, gorro, propé, avental), descartável ou não, utilizada 

pelo acompanhante;  

 Itens permanentes da acomodação (Estrutura Física) tal como filtro HEPA, fluxo 

laminar e focos de luz. 

 

 Não Compreende:  

 Todos os itens não compreendidos nas diárias de UTI Neonatal.  

 

2 Taxas de Sala 

2.1 Taxa de sala de centro cirúrgico e/ou obstétrico 

Compreende:  

 Itens permanentes da sala cirúrgica (Estrutura Física) tal como filtro HEPA, 

fluxo laminar e focos de luz;  

 Instrumental cirúrgico básico esterilizado; equipamentos básicos (mesas, 

hamper, focos cirúrgicos, carrinho de anestesia); rouparia inerente ao centro 

cirúrgico/obstétrico descartável ou não (avental, máscara, gorro, propé, botas, 
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escovas e campos cirúrgicos (exceto os campos cirúrgicos tipo Ioban, 

StareDrapee campo adesivo);  

 Antissépticos para assepsia/antissepsia (equipe/paciente);  

 Limpeza e soluções para a desinfecção das salas de instrumentais;  

 Serviços de enfermagem;  

 Equipamentos:  

o Bisturi elétrico e bipolar  

o Aspirador de parede  

o Monitor cardíaco  

o Monitor de P.A. não invasiva  

o Oxímetro 

o Capnógrafo 

o Equipamento de anestesia  

o Bomba de infusão  

o Bomba de seringa  

o Desfibrilador/cardioversor 

o Respirador (aquele que faz parte do carrinho de anestesia)  

o Berço aquecido  

 Sala de recuperação anestésica;  

 Sala de Pré–Parto;  

 Sala de reanimação de RN; 

 Todos os atendimentos inerentes ao primeiro atendimento ao RN.  

 

 Não Compreende:  

 Medicamentos;  

 Materiais, exceto os descritos como compreendidos;  

 Honorários médicos, instrumentação cirúrgica;  

 Oxigênio, nitrogênio, ar comprimido, dióxido de carbono, óxido nitroso; óxido 

nítrico e demais gases. 
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2.2 Taxa de sala de endoscopia (digestivas, respiratórias e do aparelho 

geniturinário) 

 Compreende:  

 Utilização da sala;  

 Sistema completo de vídeo endoscopia;  

 Serviços de enfermagem inerentes ao procedimento;  

 Paramentação (máscara, gorro, propé, avental, luvas) descartável ou não,  

 utilizada pela equipe multidisciplinar e paciente;  

 Dosador para medicação via oral;  

 Copos e compressas descartáveis;  

 Bolinha de algodão para medicação parenteral e punções venosas;  

 Antisséptico (álcool 70%);  

 Qualquer produto para a desinfecção do equipamento de endoscopia;  

 Limpeza e soluções para a desinfecção das salas e instrumentais;  

 Aspirador;  

 Repouso do paciente até sua recuperação em área específica (compreendendo o 

leito em estrutura e ambiente de recuperação pós-sedação ou anestesia).  

 

 Não Compreende:  

 Despesas do acompanhante (alimentação, telefonemas, etc.);  

 Materiais descartáveis, exceto os descritos como compreendidos;  

 Medicamentos;  

 Monitorização;  

 Exames e terapias complementares à endoscopia;  

 Honorários Médicos; 

 Alimentação.  

 

2.3 Taxa de sala de imobilização gessada 

 Compreende: 

 Uso da sala, instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, 

serra de gesso, aventais e campo de proteção não descartáveis, luvas e óculos de 

proteção para o médico e funcionários); 
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 Serviços do “técnico de gesso”.  

 

Não Compreende:  

 Gesso e demais materiais descartáveis ou insumos necessários ao procedimento;  

 Honorários médicos.  

Obs.: A taxa de sala de gesso não será remunerada nos seguintes casos:  

 Imobilizações descartáveis, reutilizáveis, plásticas e sintéticas;  

 Enfaixamentos;  

 Retirada de gesso, quando o aparelho gessado tiver sido colocado pela 

CONTRATADA.  

 

2.4 Taxa de sala de imobilizações não gessadas 

 Compreende:  

 Uso da sala, instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, 

aventais e campo de proteção não descartáveis, para o médico e funcionários);  

 Serviços do “técnico de gesso”.  

 

Não Compreende:  

 Os materiais utilizados na imobilização; 

 Honorários Médicos  

 

2.5 Taxa de sala de sessão de quimioterapia ambulatorial  

 Compreende:  

 Uso da sala;  

 Bomba de infusão; 

 Serviços de enfermagem inerentes aos procedimentos;  

 Serviços farmacêuticos no preparo da medicação.  

 

Não Compreende:  

 Equipo da bomba de infusão;  
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 Medicamentos;  

 Materiais descartáveis (Exceto EPI’s e àqueles que substituem materiais 

permanentes, tais como lençóis, toalhas e etc.);  

 Honorários médicos 

 

 

2.6 Taxa de sala de procedimentos cirúrgicos/invasivos em ambulatório 

 Compreende:  

 Instalações da sala;  

 Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes aos procedimentos;  

 Serviços de enfermagem inerentes aos procedimentos.  

 

Não Compreende:  

 Materiais descartáveis e medicamentos;  

 Honorários Médicos.  

 

2.7 Taxa de sala de terapias e procedimentos clínicos em ambulatório (sem taxa 

específica) 

 Compreende:  

 Serviços/procedimentos de enfermagem como: preparo e administração de 

medicamentos, por qualquer via de acesso, exceto via oral;  

 Serviços de enfermagem inerentes aos procedimentos;  

 Paramentação (máscara, gorro, propé, avental, luvas) descartável ou não, 

utilizada pela equipe multidisciplinar e paciente;  

 Dosador para medicação; copos descartáveis; bolinha de algodão; material para 

curativos pós-aplicação; materiais e soluções antissépticas e produtos de higiene 

do paciente.  

 Instalações da sala;  

 Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes aos procedimentos.  

 

 Não Compreende:  

 Materiais descartáveis e medicamentos;  
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 Honorários Médicos.  

 

2.8 Taxa de sala para atendimento em Pronto Socorro/Pronto Atendimento 

(PS/PA) 

 Compreende:  

 Instalações da sala de atendimento em pronto socorro / pronto atendimento;  

 Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendimento em pronto 

socorro / pronto atendimento;  

 Serviços de enfermagem inerentes ao atendimento em pronto socorro / pronto 

atendimento.  

 

 Não Compreende:  

 Materiais Descartáveis (exceto EPI’s e àqueles que substituem materiais 

permanentes, tais como lençóis, toalhas e etc.);  

 Medicamentos;  

 Honorários Médicos.  

 

2.9 Taxa de sala para medicamentos via IM ou IV em Pronto Socorro/Pronto 

Atendimento (PS/PA)  

 Compreende:  

 Todos os itens compreendidos na Taxa de sala para atendimento em Pronto 

Socorro/Pronto Atendimento (PS/PA);  

 Serviços/procedimentos de enfermagem como: preparo, administração e 

instalação de medicamentos, por qualquer via de acesso, assim como trocas de 

frascos para soroterapia ou para dietas tanto enterais como parenterais; controle 

de sinais vitais (pressão arterial não invasiva, frequência cardíaca e respiratória, 

temperatura por qualquer via); controle de drenos, de diurese, antropométrico e 

de PVC; higienização do paciente; instalação e controle de irrigações vesicais, 

sondagens, aspirações, inalações, curativos e de glicemia capilar; manutenção da 

permeabilidade do cateter; tricotomia; curativos; mudança de decúbito e 

locomoção interna do paciente;  

 Paramentação (máscara, gorro, propé, avental, luvas) descartável ou não, 

utilizada pela equipe multidisciplinar e paciente;  

 Dosador para medicação via oral; copos descartáveis; bolinha de algodão para 

medicação parenteral e punções venosas; antisséptico (álcool 70%), cotonetes 
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para a higiene ocular, ouvido e nariz.  

 

 Não Compreende:  

 Todos os itens não compreendidos na Taxa de sala para atendimento em Pronto 

Socorro/Pronto Atendimento (PS/PA).  

 

2.10 Taxa de sala para repouso ou observação clínica em Pronto Socorro/Pronto 

Atendimento (PS/PA)  

 Compreende:  

 Todos os itens compreendidos na Taxa de sala para medicamentos via IM ou IV 

em Pronto Socorro/Pronto Atendimento (PS/PA);  

 Acomodação do paciente.  

 

 Não Compreende:  

 Todos os itens não compreendidos na Taxa de sala para atendimento em Pronto 

Socorro/Pronto Atendimento (PS/PA). 

 

2.11 Taxa de sala para atendimento de emergência em Pronto Socorro/Pronto 

Atendimento (PS/PA)  

 Compreende:  

 Todos os itens compreendidos na Taxa de sala para repouso ou observação 

clínica em Pronto Socorro/Pronto Atendimento (PS/PA);  

 Instalações da sala de emergência;  

 Monitor cardíaco;  

 Oxímetro de pulso;  

 Desfibrilador/cardioversor;  

 Nebulizador;  

 Monitor de P.A. não invasiva;  

 Aspirador;  

 Bomba de Seringa;  

 Bomba de infusão;  

 Capnógrafo;  
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 Respirador/Ventilador;  

 Equipamentos modulares que contemplem os itens anteriores;  

 Utilização do instrumental permanente usado em procedimentos médicos e de 

enfermagem (ex. bandeja); 

 Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendimento de 

emergência;  

 Serviços de enfermagem inerentes ao atendimento de emergência.  

 

Não Compreende:  

 Materiais Descartáveis (exceto EPI’s e àqueles que substituem materiais 

permanentes, tais como lençóis, toalhas e etc.);  

 Medicamentos;  

 Honorários Médicos.  

 

2.12 Taxa de sala para sessão de inalação  

 Compreende:  

 Inalador;  

 Material e medicamentos e serviços de enfermagem inerentes ao procedimento;  

 Gases medicinais.  

 

Não Compreende:  

 Materiais e medicamentos não relacionados ao procedimento.  

 

2.13 Taxa de sala de hemodinâmica  

 

 Compreende:  

 Todos os itens compreendidos na taxa de sala de centro cirúrgico e/ou 

obstétrico;  

 Instalações da sala e equipamento de hemodinâmica.  

 

 Não Compreende:  
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 Todos os itens não compreendidos na taxa de sala de centro cirúrgico e/ou 

obstétrico.  

 

2.14 Taxa de sala de hemodiálise para paciente crônico 

 

 Compreende:  

 Instalações da sala e equipamento de hemodiálise, incluindo equipos e soluções 

para funcionamento da máquina;  

 Serviços de enfermagem inerente ao procedimento;  

 Paramentação (máscara, gorro, propé, avental, luvas) descartável ou não, 

utilizada pela equipe multidisciplinar e paciente.  

 

 Não Compreende:  

Todos os itens não compreendidos na taxa de hemodiálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


