T ERCEIRO T ERMO ADIT IVO DO EDIT AL DE C HAMADA PÚBLIC A Nº
0 01/2013/SMS/FM S/CC-SUS

O SECRETÁR IO MUN ICIPAL DE SAÚ DE, no uso de s uas atribuições ;

RESOL VE:
1. Consid eran do, a Co municaç ão Inte rna nº 058/13, de 07 de maio de 201 3,
da Diretoria d e Regulação, Controle, Av aliaç ão e Auditoria, ficam inse ridos
no Edital de Chamada Pública n ° 001 /2013/SMS/FMS/CC-SUS, os seguintes
procedimentos para contratualização:
1
PROCEDIMENT OS

M ET A

RECURSOS

FÍSICA/ANO

F INANCEIROS/
ANO

Hemodiálise
Endosc opia
Digesti va
T OT AL

04 18 – Ci rurgi a em Nef rol ogi a

200

R$ 20.00 0,00

07 0210 – OPM em Nef rol ogi a

500

R$ 80.00 0,00

1.200

R$ 30.99 6,00

1.900

R$ 130.9 96,00

02 0101 037-2 – Bi óps ia de pele e
pa rtes moles

T OT AL DE RECURSOS/ANO PREVIST OS PARA EST ES PROCEDIMENT OS ACIMA :
R$ 130.9 96,00 (cento e trinta mil, no ve c entos e noven ta e se is re ais).

2. O ite m 9.1.2 do Segundo Termo Aditivo d o Edital de Cha mada Pública n º
001/2013/SMS/FMS/CC- SU S, passa a vigora r co m a seguinte redaç ão :
“9.1.2. O pagamento de co mple me nta rie dade a títu lo de c ontraste, a s erem
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pagos co m rec ursos próprios do Mun ic ípio/Fundo Mun ic ipa l de Saúde, será n a
ordem de:”
3. Dá nov a re dação ao item 2 do edital origina l:
“2. DA AVALI AÇÃO DA DOCU MENTAÇ ÃO:
“2.1. A da ta e horário de abertura dos enve lopes será marc ada n o momento
da entrega dos env elopes.
2.2.

As

sessõ es

são

públicas

e

serão

compostas

por

um

ou

ma is

repre sentantes da institu ição e pe lo s membros da Comissão de Chamada
Púb lica, na qua l s erá lavrada Ata da sessão, que dev erá ser assin ada pe lo s
repre sentantes da in stitu ição e pelos me mbros da c omiss ão julgadora.
2.3. A documen ta ção ap res entada s erá verific ada e, sendo constatados
qua isquer prob lemas e/ou do cumentos faltantes, será registrado na referida
Ata, qu e será e ntregu e u ma v ia ao rep resentante da inst itu iç ão, o qua l poder á
retira r os documentos aprese ntados e reapresentá -los nov amente, n um n ovo
envelo pe, ob edecendo aos prazos estabelec idos para habilitaçã o previsto
neste edita l.
2.4. A ins titu ição deverá ind ica r por escrito, o nome e o cargo do seu
repre sentante que participará d a s essão de a bertura dos e nvelopes .”
4. Dá nov a re dação a alínea “i” do item 1.4 do e dital original:
“i) Dec laração que a ins t itu ição não p ossui e m seu quadro de sóc io s,
me mb ros

da

diretoria,

que

e xerçam

c arg o

ou

função

de

direç ão

ou

assessoramento em órgãos da Gestão do SU S do Mun ic íp io de Itajaí (ane xo
VI).”
4.1. Fica substituída a declaraç ão presente no Anexo VI do edital orig ina l,
passa ndo a ser exigida a de claração presente neste termo aditiv o.
5. Cas o a instituição não tenha o c ertific ado de regularidade exigido na alínea
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“c”, d o item 1.4 do e dital original, será ac eito o protocolo de entrad a do
pedido

de

renov ação

e/ou concessão

do

primeiro

c ertificado

junto

ao

Co nselho de Classe.
5.1. A in stituição cas o h abilitada e qualif ic ada para o cre denciamento, te m u m
prazo

de

1 20

(c ento

e

v inte

dias)

para

apresentar

o

certificad o

de

regularidade do Conse lho de Classe junto ao setor de c rede nciamen to s e
contratos do SUS d a Secretaria Municip al de Saúde , sendo que a n ão
apresentaçã o do referido documento, acarretará a susp ensão temporária d os
serviços objeto do contrato, até o cumpri mento desta ex igência.
6. Dá nov a re dação ao item 3.3. do item 3 do edital original:
“3.3. Os parece res relacionados às vistorias das institu iç ões, se rão emitido s
pela Comissão de Chamada Pública da Secreta ria Municipal de Saúde ,
sendo que a critério desta Comissã o, age ntes da Vig ilância San itár ia poderão
ser solic itados, para fins de vistoria conjunta na ins titu ição.”
7. Continua m e m v igor todos os dema is itens e condições do edital original e
de seus a ditiv os.
Munic ípio de Itajaí, 08 de maio de 20 1 3.

PAULO JOSÉ DA SILVA
Secre t ári o Mu ni c i pa l de Saú de

EMERS ON GONÇALVES
Coord ena do r d a C o mi s sã o d e Ch a ma d a Pú bl i ca d a SM S
Port a ri a n º 026 / 2 01 2/ SM S/ SM A/ CC-SUS
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ANEXO VI

Declaração de incompatibilidade de cargos e funções
A ins tituição ___________ ____________ ____________ _____________ _____,
pesso a jurídica de direito priv ado, ___________ _______ (co m/sem) fin s
lucrativ os , inscrita no CNPJ n° ____ _______ _____ ____________ _____, c om
sede

na

c idade

de

_____ ___________ ___,

filial

na

cidade

de

_________ ___________, por meio de s eu _____________ ____________ ____,
DECL AR A, que na instituição não há nenhu m sóc io, diretor , gerente ou cargo
equiv alente, que exerça c argo ou funç ão de direção ou assessoramento, e m
qualquer estrutura públic a de saúde pertencente ao Mu nicípio de Itajaí, não
comp ro me tendo desta for ma, a participação da in stituição suprac itada no
presente processo de chama mento pú blic o.
4
Munic ípio de Itajaí, _______ de ____ _ ____________ ____ de 2013.

____ _____________ ____________ ____________
No me do diretor/respons ável legal etc . da instituição
CPF: ______ _____________ ____________ ____

____ _____________ ____________ ____________
Ass. do diretor/respons ável legal etc ..da instituição
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