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FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO: O Hospital Evangélico de Vila Velha – HEVV, administrado pela 

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES, por meio deste apresenta “briefing” com edital para 

contratação de empresa especializada e habilitada na prestação de SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA 

PLÁSTICA – RECONSTRUÇÃO DE MAMA PÓS MASTECTOMIA E PLÁSTICA REPARADORA PÓS 

CIRURGIA BARIÁTRICA nas dependência do nosocômio. 

 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A COTAÇÃO: 

 

 

DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de 

recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos: 

 

• E-mail: compras@aebes.org.br (prioridade) 

• Hospital Evangélico de Vila Velha: (27) 2121-3778 /2121-3786 

 

Importante: o envio de proposta para a prestação deste serviço importará no aceite total dos termos 

apresentados neste briefing. 

 

 

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:  

 

(    ) Menor Preço 

( X ) Melhor Técnica      

(    ) Melhor Preço e Técnica 

(    ) Visita Técnica obrigatória aos fornecedores classificados como críticos: insumos de manipulados – 100% 

destes; Mat/Med e saneantes – aqueles de maior prevalência de compra e Fornecedores de serviços – 100% dos 

que impactam diretamente na segurança do paciente. 

(    ) Outro – Descrever: 

 

2.1- CRITÉRIO ELIMINATÓRIO 

• Empresas que não tenham sido condenadas em Processo Administrativo pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - CADE ou em processo decorrente de violação a qualquer legislação anticorrupção.  

 

• Empresas que não estiverem devidamente registradas e habilitadas conforme determinação do Conselho 

Data da Publicação:    28/06/19 
 
Limite para o recebimento das propostas: às 23h:59   min do dia     08/07/19  
 
OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia útil subsequente ao limite de recebimento 
das propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo. 

mailto:compras@aebes.org.br
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Regional de Medicina do Espírito Santo – CRM/ES. 

 

2.2. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

a) Empresas com maior quantidade de profissionais com pós-graduação stricto senso (mestrado ou doutorado). 

b) Comprovação de acreditação em dispositivos da Qualidade (ONA, ISO). 

 

2.3- PONTUAÇÃO: 

a) Será atribuído o valor de 3 (três) pontos para cada certificado de acreditação apresentado. 

b) Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada certificado de pós-graduação stricto senso (mestrado ou doutorado) 

apresentado. 

 

 

 

3. DADOS DA CONTRATANTE 

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e 

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e aproximadamente 3.000 

(Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são: 

 

• Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de 

Laranjeiras – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42 

• Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/n – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 

29.118-060; CNPJ 28.127.926/0001-61 

• Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, 

Cariacica/ES - CEP 29.151-035;  

 

O local de prestação dos serviços a serem contratados é o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV):  Av. Vênus, 

s/n, Alecrim  - Vila Velha – ES. CEP: 29.118-060; CNPJ 28.127.926/0001-61. 

 

3.1- DADOS DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 

 

O Hospital Evangélico de Vila Velha é uma instituição filantrópica, com compõe a Rede de Urgência e Emergência 

do Estado do ES, sendo referência SUS para dor torácica, e também referência do Estado em Oncologia (UNACON), 

entre outras especialidades. Conta com estrutura de urgência e emergência cardiológica SUS e geral não SUS com 

atendimento 24h de forma ininterrupta, abrigando 189 leitos distribuidos em apartamentos, enfermarias, Unidades de 

Terapia Intensiva.  
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Credenciado pelo MEC (Ministério da Educação), conta com Programa de Residência Médica na especialidade de 

Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Anestesiologia, Oftalmologia, Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem, além de Programa de Especialização Médica em Terapia Intensiva. 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS: 

 

Prestação de serviços médicos na área de Cirurgia Plástica para atuação em Reconstrução de Mama, para 

atendimento a pacientes mastectomizadas do Programa de Oncologia do HEVV, e na Plástica Reparadora pós 

Cirurgia Bariátrica, em pacientes do programa de Cirurgia Bariátrica do HEVV.  

Para tanto, será necessário que todos os médicos da empresa sejam cirurgiões plásticos, com título conferido pela 

Residência Médica em Hospital credenciado pelo MEC, ou título conferido pela  Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica, além de terem sua especialidade qualificada e devidamente registrada no CRM/ES. Será obrigatória também 

a comprovação de atuação e experiência mínima de 6 meses em seguimento de pacientes mastectomizadas e prática 

em reconstrução de mama no programa de residência médica ou especialização. 

Todos os instrumentais, equipamentos e próteses compatíveis com o procedimento, previstos na tabela SIGTAP do 

Ministério da Saúde, necessários aos procedimentos, serão de responsabilidade do Hospital. 

 

A contratação também se refere ao seguimento ambulatorial e pequenos procedimentos necessários às pacientes (pré 

e pós operatório até a alta do programa). 

 

 

5. QUALIFICAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA 

 

A CONTRATADA deverá indicar um profissional médico habilitado para interface com a CONTRATANTE para 

assuntos operacionais, bem como apresentar o nome do responsável técnico pelo serviço junto ao CRM/ES. 

Os recursos humanos para a prestação do serviço objeto deste edital deverão ser disponibilizados de forma a atender 

toda a necessidade dos pacientes que buscarem este nosocômio dentro de nosso Programa de Oncologia, após 

realização de mastectomia, com indicação técnica de reconstrução de mama, e dentro do Programa de Cirurgia 

Bariátrica, com indicação técnica de plástica reparadora pós cirurgia bariátrica.    

 

Será exigido como documento habilitatório a comprovação de Registro da empresa interessada e dos médicos que 

prestarão os serviços no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado do Espírito Santo. 
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5.1- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PROFISSIONAIS MÉDICOS: 

  

a) Diploma de conclusão de curso de Medicina; 

b) Certidão de Infração Ética Médica (NADA CONSTA); 

c) Currículo; 

d) Cópia da Carteira do CRM; 

e) Comprovante de residência; 

f) Quitação da anuidade do CRM; 

g) Certificado de especialidade médica ou Residência médica. 

h) Certificado de registro de qualificação de especialista – RQE no CRM/ES 

 

Para fins de início das atividades, será avaliada a qualificação dos profissionais alocados pela empresa contratada, 

exigindo-se documentação especifica que comprove habilitação para o exercício da especialidade objeto do contrato, 

a saber: Cirurgia Plástica, em conformidade com a Resolução CFM Nº 2.149/2016 e/ou comprovação de título de 

especialista Registrado no CRM_ES.  

 

5.2- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EMPRESAS MÉDICOS: 

 

a) Registro da empresa no Conselho Regional de Medicina; 

b) Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida. 

(Exemplos: Alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro); 

c) Comprovante de inscrição de CNPJ; 

d) Certidão de regularidade técnica (CRT) se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

e) Anotação de responsabilidade técnica (ART), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

f) Contrato social e alterações; 

g) Certidão Negativa de Débitos junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM. 

h) Certidão do Sistema Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União. 

i) Certidão Negativa retirada do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ 

j) Comprovação de que a participante forneceu, sem restrição, serviço igual ou semelhante aos que estão sendo 

contratados pelo presente Edital.  
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A comprovação será feita por meio de apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica, 

compatível com o objeto deste Briefing, admitindo-se o somatório de atestados executados em um mesmo 

período;  

 

 

k) Comprovação de tempo de prestação de serviço, sem restrições, igual ou semelhante aos que estão sendo 

contratado. 

A comprovação será feita por meio de apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica, 

compatível com o objeto deste Briefing, sendo contabilizado período máximo de 05 (cinco) anos por 

estabelecimento. 

 

É vedado constar restrições à contratação nos seguintes sistemas: Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS e Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;  

 

 

• Importante: Caso o serviço a ser prestado tenha necessidade de alocar pessoa(s) na CONTRATANTE, será 

solicitado a apresentação da documentação exigida pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho) descrita no Anexo II - Solicitação de documentos a terceiros, após 

análise do Anexo I - Ficha de Registro do Prestador de Serviços referente ao Manual de terceiros, o qual é 

parte integrante do presente documento. O Anexo II será enviado pelo SESMT caso necessário. 

• Importante: Nas contratações que envolverem a prestação de serviços, serão retidos na fonte os tributos 

federais.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

A CONTRATADA deverá: 

 

Fornecer à CONTRATANTE, todas as informações necessárias à plena execução dos serviços contratados. 

 

Respeitar e fazer cumprir rigorosamente, por parte dos profissionais disponibilizados na execução do presente 

contrato, as Leis, Portarias e determinações das Autoridades Públicas competentes com relação aos assuntos 

pertinentes ao objeto deste contrato, como também, quanto ao cumprimento da Legislação Trabalhista aplicável 

entre a CONTRATADA e seus empregados. 

 

Será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e de seus sócios a elaboração das escalas dos 

Cirurgiões Plásticos necessárias à prestação de serviços objeto deste contrato. Estas escalas deverão ser 

encaminhadas à Direção Técnica, que deverá ser notificada sempre que houver qualquer modificação com 5 (cinco) 

dias de antecedência, salvo alterações emergenciais. 

 

Observar com rigor os horários fixados para a realização de todas as atividades médicas nos diversos setores do 

Hospital Evangélico de Vila Velha, tais como: cirurgias, consultas, visitas a pacientes internados, dentre outras, 

conforme as normas e rotinas de cada serviço, dando ciência quando de eventuais e inadiáveis impedimentos ou 

ausências. 
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Adquirir e custear crachás de identificação e jalecos respeitando as especificações definidas em conjunto com a 

CONTRATANTE, garantindo o seu uso pelos médicos associados da CONTRATADA e ficando desde já, proibida 

a circulação com jalecos de outras instituições de saúde nas dependências do hospital. 

 

Realizar os serviços, com autonomia técnica, conforme determina o respectivo código de ética. 

 

Substituir em 24 (vinte e quatro) horas, o profissional que não atender às necessidades descritas neste contrato e em 

seus anexos, e/ou que não atenda aos princípios da ética, afastando-o de forma imediata. 

 

Responsabilizar-se civil e criminalmente por meio de seus sócios pela cobrança de qualquer valor dos pacientes 

oriundos do SUS, que serão atendidos pelo hospital, sendo que tal prática motivará a exclusão imediata do 

profissional e sua denúncia às autoridades competentes. 

 

Participar e contribuir com todos os processos de certificação e acreditação que forem propostos pela 

CONTRATANTE, atendendo os requisitos de certificação ISO 9001:2008 (Organização Internacional para 

Padronização) e ONA (Organização Nacional de Acreditação). 

 

Arcar com todos os custos de manutenção dos aparelhos e equipamentos de sua propriedade eventualmente 

utilizados na execução dos serviços objeto deste contrato. 

 

Manter e zelar pelas instalações e pelos equipamentos da CONTRATANTE, existentes nas dependências do 

Hospital Evangélico de Vila Velha, responsabilizando-se pela sua correta utilização, informando imediatamente à 

CONTRATANTE a ocorrência de problemas operacionais. 

 

Parágrafo Décimo Segundo: Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato pela 

CONTRATANTE sem exclusão ou redução das suas obrigações. 

 

Apresentar um de seus membros como referência ou seu representante perante a CONTRATANTE. 

 

Utilizar o Sistema MV para realizar registros de evolução, prescrição médica, solicitação de exames de diagnóstico 

e procedimentos, solicitar e entregar laudos, quando solicitados, e outros quando necessários. 

 

Garantir o correto preenchimento diário das prescrições e evoluções médicas dos pacientes atendidos em qualquer 

dos ambientes hospitalares, bem como os laudos pertinentes, pareceres solicitados quando necessários. 

 

O não cumprimento do parágrafo Décimo Quarto causando comprometimento do faturamento e recebimento das 

contas pelo SUS, acarretará multa à CONTRATADA no valor descontado da CONTRATANTE. 

 

Prescrever preferencialmente os medicamentos e/ ou utilizar materiais que sejam compatíveis com tabela SUS ou 

padronizados pela CONTRATANTE, salvo situações de risco de morte para o paciente, comunicando 

expressamente a CONTRATANTE por meio do Sistema MV. 

 

Responsabilizar-se pelos custos do uso de medicamentos e materiais utilizados por algum membro de sua equipe 

que não seja compatível com a tabela SUS e/ou que não tenha sido autorizado pela CONTRATANTE; Fica 

reservado o direito à CONTRATADA de questionar e participar da padronização de algum medicamento ou 

material desde que respaldada por justificativa científica e/ou de risco de morte do paciente. Nestes casos, a questão 

será submetida à avaliação da Comissão de Farmácia e Terapêutica da CONTRATANTE. 
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Quando solicitada, contribuir com os profissionais de outras áreas ou serviços que tenham relação com a 

especialidade mencionada no objeto deste contrato. 

 

Manter em condições legais as contribuições trabalhistas e previdenciárias do(s) profissional(is) recrutados(s) para 

executar os serviços objeto deste contrato. 

 

Assumir integralmente a responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

negligência, imprudência ou imperícia na execução dos serviços contratados. 

 

. 

• Importante: Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem 

como sua cessão ou transferência, total ou parcial. 

• Importante: É expressamente vedado a qualquer das partes desconto ou cobrança de duplicata através de rede 

bancária ou de terceiros, bem como a cessão de crédito dos valores objetos deste contrato ou sua dação em 

garantia. 

 

 

 

7. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 

 

• Os pagamentos serão condicionados à apresentação mensal da Nota Fiscal dos serviços executados/produtos 

entregues, acrescida das certidões negativas (Conforme item 5.1), que comprovem a regularidade fiscal da 

CONTRATADA, sendo pago em até 15 (quinze) dias após a data de emissão da nota fiscal. 

 

• Remuneração e Quantidades Propostas para os códigos SIGTAP DATA-SUS referentes a CIRURGIA 

PLÁSTICA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA:  

 

 

Grupo Subgrupo Forma Organizacional Quant/mês 
 Valor 

Unitário  
Valor Repasse Médico 

 

04  
13- Cirurgia 
reparadora 

04- Outras cirurgias 
plásticas/reparadora 

                 
2  

         567,22           1.133,44 
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• Remuneração Proposta para os códigos SIGTAP DATA-SUS referentes à RECONSTRUÇÃO DE MAMA 

PÓS MASTECTOMIA: 

 

Grupo Sub-Grupo 
Forma 

Organizacional 
Procedimentos 

Quant./ 
Mês 

Valor 
Repasse 
médico 

04 - 
Procedimentos 

Cirúrgicos 

10 - Cirurgia 
de Mama 

01 - Mama 

04.10.01.009-0 - Plastica 
Mamária reconstrutiva pós-
mastectomia com implante de 
prótese, Incluído Prótese 
Mamária de Silicone e Expansor 
Tecidual 

1 2.000,00 

04.10.01.007-3 - Plástica 
Mamária feminina não estética + 
Prótese Mamária de Silicone 
(Mama Oposta - simetria) 

1 1.600,00 

04.10.01.007-3 - Plástica 
Mamária feminina não estética 
(Reconstrução da placa aréolo 
mamilar) 

1 700,00 

16 - 
Cirurgias em 

Oncologia 

08 - Pele e 
Cirurgia 
Plástica 

04.16.08.008-1 - Reconstrução 
com retalho miocutâneo 
(qualquer parte) em oncologia - 
incluindo prótese mamária de 
silicone e expansor residual 

1 2.000,00 

TOTAL        4 6.350,00 

 

 

8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

12 Meses.  
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FICHA DE REGISTRO DO 
PRESTADOR DE SERVIÇO 

 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Tel.:  E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel:  

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho: 

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES: 

1. Descrição sumária das atividades: 
_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Setores de atuação: 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos 

químicos: 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na 

rotina diária dos empregados da AEBES: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do 

Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das 
reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
 
__________________________________________________________________________________ 
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7. Observações: 

_________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________ 

 


