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Nº 001/LALI-5/SEDE/2018 

 
 

 

 

 

Objeto: 

 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, 

AMBULATORIAL E AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA AOS 

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA 

INFRAERO – PAMI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICO 

OCUPACIONAL PARA EMPREGADOS DA INFRAERO E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES 

TOXICOLÓGICOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - ETSP, PARA OS 

EMPREGADOS LOTADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DE INFORMAÇÕES 

REFERENCIAIS, PARA REMUNERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA, DE FATO IMPEDITIVO DE CREDENCIAMENTO 

 

Modelo A - Para Pessoas Jurídicas que prestam serviços em consultório 

 

Modelo B - Para Prestadores de Serviços Hospitalares 

 

Modelo C - Para Prestadores de Serviços Auxiliares de diagnóstico e terapia (clínica, 

associações e cooperativas) 

 

Modelo D - Para Prestadores de Serviços Auxiliares de diagnóstico e terapia 

(laboratórios) 

 

Modelo E - Para Prestadores de Serviços Laboratoriais (ETSP – Exames Toxicológicos 

de Substâncias Psicoativas) 

..... 

Modelo F  -  Para Prestadores de Serviços de Saúde Médico Ocupacional 

 

ANEXO II FICHA DE IDENTIFICAÇÃO/SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

ANEXO III MINUTA DE CONTRATO (MODELO) 

 

 

ANEXO IV – MOTIVOS DE GLOSAS 

 

 

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL 

 

ANEXO VI – TABELA DE PREÇOS SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS (NACIONAL E 

BRASÍLIA) 

 

ANEXO VII – REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL ( Disponível no portal de 

licitações da Infraero: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao )  

 

 

ANEXO VIII – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS Nº 120-002 CIVIL ( Disponível no portal de 

licitações da Infraero: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao )  
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1. COMUNICAÇÃO E OBJETO 

 

1.1. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO comunica que 

está recebendo inscrição para o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, 

HOSPITALAR, AMBULATORIAL E AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA 

AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA 

INFRAERO – PAMI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICO 

OCUPACIONAL PARA EMPREGADOS DA INFRAERO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LABORATORIAIS, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES 

TOXICOLÓGICOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - ETSP), PARA OS 

EMPREGADOS LOTADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, de acordo 

com as condições estabelecidas no presente Edital e em seus Anexos. 

 

2. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE 

CREDENCIAMENTO 

 

2.1. LOCAL: Coordenação de Licitações de Manaus, localizada no terraço do Aeroporto 

Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes, sito na Avenida Santos Dumont, nº 1.350, 

Bairro Tarumã, CEP 69.041-000, aos cuidados da Coordenação de Licitações de 

Manaus; 

 

2.2. DATA: O Edital permanecerá aberto por período indeterminado, conforme 

publicação do Diário Oficial da União/DOU; 

 

2.3. HORÁRIO: de 09:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas. 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1. O CREDENCIAMENTO de que trata este Edital será regido pela Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013, combinado com a Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945, de 27 

de dezembro de 2016, pelas normas e procedimentos do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da Infraero - RILCI, de 31 de janeiro de 2017, instituído pelo 

Ato Normativo n. 122/PRESI/DF/DJ/2017, de 31 de janeiro de 2017, pelas Normas 

da INFRAERO de Licitação e Contratos, NI – 6.01/F (LCT), de 16 de maio de 2016 

e Cadastro de Fornecedores, NI – 6.02/A (LCT), de 15 de outubro de 2001 e 

Instrução Normativa SLTI nº. 02 de 11/10/2010, editada pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Edital, poderão 

credenciar-se junto à INFRAERO, pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 

País, que comprovem estar com a HABILITAÇÃO JURÍDICA e REGULARIDADE 

FISCAL VÁLIDA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº. 02 de 11/10/2010 ou mediante a 

apresentação dos documentos exigidos neste Edital; 
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4.2. Não poderão credenciar-se: 

 

a) consórcio, sob nenhuma forma; 

 

b) Pessoa Jurídica cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital social seja diretor ou empregado da INFRAERO; 

 

c) Pessoa Jurídica suspensa de licitar e contratar com a INFRAERO; 

 

d) Pessoa Jurídica declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito 

Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a INFRAERO, 

enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

 

e) Pessoa Jurídica constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, 

impedida ou declarada inidônea; 

 

f) Pessoa Jurídica cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida 

ou declarada inidônea; 

 

g) Pessoa Jurídica constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador 

de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos 

que deram ensejo à sanção; 

 

h) Pessoa Jurídica cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de 

empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que 

deram ensejo à sanção; 

 

i) Pessoa Jurídica que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que 

participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada 

inidônea. 

 

j) empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

 

k) empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

 

4.3. No presente feito só poderá se manifestar em nome da interessada no 

CREDENCIAMENTO a pessoa por ela credenciada. Entende-se como 

CREDENCIADA a pessoa indicada em procuração ou em carta de apresentação dos 

documentos ou, ainda, o sócio ou dirigente da interessada, condição esta que deverá 

ser documentalmente comprovada perante a INFRAERO. 

 

5. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS; 

 

5.1.1. Os prestadores de serviços serão assim divididos nas modalidades 

especificadas abaixo: 
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5.1.1.1. Pessoas jurídicas que prestam serviços em consultório; 

 

5.1.1.2. Prestadores de Serviços Hospitalares; 

 

5.1.1.3. Prestadores de Serviços Auxiliares de diagnóstico e terapia 

(clínicas, laboratórios, associações e cooperativas); 

 

5.1.1.4. Pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços 

médicos de saúde ocupacional (admissional, periódico, mudança 

de função, retorno ao trabalho e demissional); 

 

5.1.1.5. Pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços 

laboratoriais, com realização de Exames Toxicológicos de 

Substâncias Psicoativas/ETSP, conforme estabelecido no 

Subprograma de Exames Toxicológicos de Substâncias 

Psicoativas, do RBAC nº 120 e na Instrução Suplementar IS Nº 

120-002 - Revisão C; 

 

5.1.1.6. Pessoa Jurídica especializada em atendimento em regime 

ambulatorial e em regime de internação, 

psicoterapia/farmacoterapia, bem como aconselhamento 

terapêutico profissional, por profissional habilitado, conforme 

estabelecido no RBAC nº 120 e na Instrução Suplementar IS Nº 

120-002 - Revisão C e suas atualizações. 

 

5.1.2. Durante a vigência do contrato é possível a inclusão ou exclusão de 

procedimentos, devendo ser formalmente solicitado e mediante 

pronunciamento por escrito da INFRAERO, no prazo de até 60 (sessenta) 

dias contados a partir do recebimento da comunicação; 

 

5.1.3. Os serviços contratados serão descritos por procedimentos, de acordo com a 

tabela de Terminologia Unificada da Saúde Suplementar/TUSS, vigente, 

observadas as coberturas do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de 

Saúde - ANS; 

 

5.1.4. Os serviços a serem credenciados para assistência médica, hospitalar, 

ambulatorial e auxiliares de diagnose, compreendem os procedimentos das 

especialidades a seguir relacionadas e constam da tabela de Terminologia 

Unificada da Saúde Suplementar/TUSS utilizada no Programa de 

Assistência Médica da INFRAERO/PAMI: 

 

5.1.4.1. Consulta: cobertura de consultas médicas, em clínicas gerais e 

especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina/CFM; 

 

5.1.4.2. Diagnose e Terapia: alergologia, cardiologia, anatomia 

patológica e citopatologia, eletroencefalografia e neurofisiologia 
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clínica, endoscopia digestiva, endoscopia peroral, fisiatria, 

genética, hemoterapia, patologia clínica, tisiopneumologia, 

quimioterapia do câncer, medicina do trabalho, medicina 

nuclear, radioagnóstico, ultrassonografia, tomografia 

computadorizada, radioterapia, ressonância magnética, 

fonoaudiologia, psiquiatria, psicologia, acupuntura e tratamento 

hiperbárico; 

 

5.1.4.3. Clínica Cirúrgica: angiologia – cirurgia vascular e linfática, 

cirurgia cardíaca – hemodinâmica, cirurgia de cabeça e pescoço, 

dermatologia clínico-cirúrgica, cirurgia do aparelho digestivo, 

órgãos anexos e parede abdominal, cirurgia endocrinológica, 

ginecologia e obstetrícia, microcirurgia reconstrutiva, cirurgia 

da mama, cirurgia da mão, neurocirurgia, oftalmologia, 

otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia, cirurgia 

pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica e urologia; 

 

5.1.4.4. Em casos de internação oferecer: acomodação do tipo 

enfermaria e/ou apartamento (aposento com 01 (um) leito e 

acomodação para 01 (um) acompanhante, banheiro privativo, 

mobiliário necessário ao paciente e telefone); cobertura em 

centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de 

prazo; cobertura de exames complementares indispensáveis para 

o controle e evolução da doença e elucidação diagnóstica. 

 

a) Na hipótese de indisponibilidade de vaga na acomodação 

contratada, o beneficiário será transferido para 

acomodação superior, cujo ônus será da Infraero. Devendo 

o CREDENCIADO comunicar imediatamente à Infraero; 

 

b) Havendo disponibilidade de vaga na acomodação 

contratada em outro prestador da rede credenciada a 

Infraero poderá remover o paciente para outro prestador da 

Rede Credenciada, arcando com o ônus desta, 

considerando suas condições clínicas e desde que 

autorizado pelo médico assistente. 

 

5.1.5 Os serviços a serem credenciados para saúde médico ocupacional, 

compreendem os procedimentos das especialidades a seguir relacionadas e 

constam da tabela de Terminologia Unificada da Saúde Suplementar/TUSS 

utilizada no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

 

5.1.5.1. Consultas Clínicas, exames laboratoriais e complementares, 

conforme Termo de Referência (Anexo V do Edital); 

 

5.1.5.2. Avaliação com profissionais de saúde especialistas (médicos, 

psicólogos, fonoaudiólogos entre outros), conforme Termo de 

Referência (Anexo V do Edital); 
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5.1.5.3.  Consulta médica para homologação presencial de atestados 

médicos conforme critérios definidos pelos médicos 

coordenadores do PCMSO da INFRAERO; 

 

5.1.6 Os serviços a serem credenciados para prestação de serviços laboratoriais, 

com realização de Exames Toxicológicos de Substâncias Psicoativas/ ETSP, 

compreendem os procedimentos estabelecidos no RBAC nº 120 e IS Nº 

120-002 - Revisão C, especialmente em relação à: 

 

5.1.6.1. Coleta, manuseio e armazenamento das amostras para os ETSP; 

 

5.1.6.2. Realização dos ETSP, incluindo as matrizes biológicas utilizadas 

e os níveis de corte adotados; 

 

5.1.6.3.   Notificação pelo médico revisor de um resultado positivo e de um 

resultado positivo não referendado ao indivíduo examinado; e 

 

5.1.6.4.  Garantia da integridade das amostras, utilizando-se para este fim 

procedimentos de cadeia de custódia. 

 

5.1.7 Os prestadores devem atender dentro de sua área de atuação, em seu 

estabelecimento e nas especialidades constantes da Resolução Normativa nº 

338, de 21 de outubro de 2013, e seus anexos, da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar/ANS, ou qualquer outra que legalmente venha a 

substitui-la, seguindo as diretrizes de utilização especificadas nos anexos da 

mesma Resolução, abrangendo os serviços constantes do subitem 5.1.4; 

OBS: Os procedimentos deverão ser executados por profissional de saúde 

habilitado para a sua realização, conforme legislação específica 

sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos 

conselhos profissionais.  
 

5.1.8 Para prestação de serviços laboratoriais, com realização de Exames 

Toxicológicos de Substâncias Psicoativas/ ETSP, os prestadores devem 

atender a o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 120 - 

Emenda nº 02 e Instrução Suplementar - IS nº 120-002 - Revisão C. 

 

5.2. O CONTRATO DE CREDENCIAMENTO NÃO CONTEMPLARÁ OS 

SEGUINTES ITENS: 

 

a) concessão de passagens e/ou hospedagem aos BENEFICIÁRIOS, decorrentes 

dos deslocamentos necessários ao atendimento médico hospitalar; 

 

b) internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais, exames diagnósticos, 

terapias e consultas médicas realizadas por profissionais de especialidades não 

reconhecidas pelo Conselho de Federal de Medicina; 
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c) procedimentos esterilizantes, que não constarem no Rol de Procedimentos da 

ANS; 

 

d) atos ilícitos, interrupção provocada da gravidez e suas consequências imediatas 

ou tardias, tratamentos clínicos ou cirúrgicos não éticos e alterações do corpo; 

 

e) fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato 

cirúrgico: prótese como qualquer dispositivo permanente ou transitório que 

substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido, e órtese qualquer 

dispositivo permanente ou transitório, incluindo materiais de osteossíntese, que 

auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao ato 

cirúrgico aqueles dispositivos cuja colocação ou remoção não requeiram a 

realização de ato cirúrgico; 

 

f) fornecimento de aparelhos ortopédicos; 

 

g) procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e 

próteses para o mesmo fim: todo aquele que não visa restaurar função parcial 

ou total de órgão ou parte do corpo humano lesionada seja por enfermidade, 

traumatismo ou anomalia congênita; 

 

h) tratamento de senilidade, rejuvenescimento, repouso, convalescença e suas 

consequências e tratamentos em clínica de emagrecimento  

 

i) tratamentos relacionados com métodos de infertilidade, através das diversas 

modalidades de inseminação artificial e impotência que não constarem no rol 

de procedimentos da ANS; 

 

j) aluguel de equipamentos e aparelhos, exceto aqueles necessários em regime de 

internação hospitalar, home care e decorrentes de acidente de trabalho, tais 

como: respirador, cama hospitalar, cadeira de rodas, muletas, andador e 

qualquer outro com a mesma finalidade; 

 

k) despesas com extraordinários não relacionadas ao atendimento médico durante 

a internação hospitalar, tais como: jornais, TV, telefone, frigobar, serviço de 

lavanderia particular, indenização por dano ou destruição de objetos etc.; 

 

l) despesa hospitalar de iniciativa do beneficiário e não prescrita pelo médico 

assistente; 

 

m) qualquer despesa com acompanhantes, exceto: 

 

-  as de acomodação e alimentação (café da manhã, almoço e jantar) no caso de 

internação de BENEFICIÁRIOS menores de 18 (dezoito) e idosos a partir de 

60 (sessenta) anos e/ou com incapacidade física eventual ou permanente no 

período de internação; 
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- cobertura de despesas relativas a um acompanhante, indicado pela mulher 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, ressalvado o caso de 

contraindicação do médico, ou até 10 (dez) dias, quando indicada a 

necessidade pelo médico assistente. 

NOTA: Serão consideradas como pós-parto imediato as primeiras 48 (quarenta 

e oito) horas após o parto; 

 

n) com exceção para os casos de incapacidade física eventual ou permanente no 

período de internação, mediante laudo médico; 

 

o) remoção para tratamentos clínicos ou cirúrgicos, ou procedimentos 

diagnósticos não cobertos pelo PAMI e remoções por via diferente da terrestre; 

 

p) tratamentos experimentais clínicos ou cirúrgicos; 

 

q) escleroterapia de varizes; 

 

r) tratamentos odontológicos de qualquer natureza, e suas consequências, 

inclusive os decorrentes de acidentes pessoais, exceto:  

 

- cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais cobertos pelo 

PAMI;  

 

- cobertura da estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos 

odontológicos, passíveis de realização em consultório, mas que por imperativo 

clínico necessitem de internação hospitalar. 

 

s) visita médica domiciliar, exceto para beneficiário em estado terminal ou 

“Home Care”; 

 

t) exames de qualquer espécie ou tratamento sem solicitação médica; 

 

u) exames de placenta, exceto nos casos de natimorto ou quando a gravidez for de 

alto risco, com o respectivo laudo do médico assistente; 

 

v) tratamento médico e exames de qualquer natureza, fora do território brasileiro; 

 

w) necropsia; 

 

x) medicamentos prescritos para uso domiciliar, exceto os definidos como 

obrigatórios pela ANS; 

 

y) exame de paternidade; 

 

z) coleta de material em domicílio, exceto quando for um serviço oferecido pelo 

prestador sem custo para INFRAERO; 

 



LALI-5 Pag. 

  
 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E 

AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA INFRAERO – PAMI, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICO OCUPACIONAL PARA EMPREGADOS DA INFRAERO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, COM 

REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - ETSP), PARA OS EMPREGADOS LOTADOS EM TODO TERRITÓRIO 

NACIONAL 

 

CNCN-3 LALI-5 

  

 

aa) acomodação hospitalar em padrão superior ao estabelecido no subitem 5.1.4.4; 

 

bb) vacinas; 

 

cc) estabelecimento para acolhimento de idosos e internações que não necessitem 

de cuidados médicos em ambiente hospitalar; 

 

dd) medicamentos que não possuem as indicações descritas na bula/manual 

registrado na Anvisa (uso off-label). 

 

5.2.1 A Infraero não se responsabiliza pelo pagamento de quaisquer outros 

atendimentos não previstos no Regulamento da Infraero e no Rol de 

procedimentos Médicos e Eventos de Saúde da Agência Nacional de 

Saúde – ANS, ou qualquer outro que venha legalmente a substituí-lo e 

que não foram autorizados pela Infraero; 

 

5.2.2 Para os casos previstos no item 5.2.1, o CREDENCIADO, deverá 

notificar formalmente o beneficiário da não cobertura contratual e da 

cobrança destes, antes do atendimento. 

 

5.3. ATENDIMENTO; 

 

5.3.1. Horários de Atendimento: 

 

a) hospitais e internação domiciliar: o atendimento deverá ser de 24 

horas (vinte e quatro) horas ininterruptas; 

 

b) consultórios, clínicas, laboratórios e serviços de radiologia: 

atendimento em horário comercial. 

 

5.3.2. O atendimento ao BENEFICIÁRIO será prestado mediante apresentação da 

Carteira de Identificação do PAMI, observada a informação de validade, 

acompanhada da respectiva Carteira de Identidade ou outro documento de 

identificação com fotografia; 

 

5.3.3. Para o serviço médico ocupacional e serviços laboratoriais, com realização 

de Exames Toxicológicos de Substâncias Psicoativas/ ETSP, o atendimento 

ao EMPREGADO será prestado mediante apresentação da Carteira de 

Identidade ou outro documento de identificação com fotografia e o pedido 

médico para realização do exame médico ocupacional (laboratorial, 

complementar ou clínico). 

 

5.3.3.1 É vedada a exigência de prestação pecuniária por parte do 

CREDENCIADO ou de seu corpo clínico aos BENEFICIÁRIOS, 

por qualquer meio de pagamento, referente aos procedimentos 

contratados, excetuados os casos previstos na regulamentação de 

saúde suplementar de mecanismos de regulação financeira. 
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5.3.4. No ato do atendimento, deve o CREDENCIADO preencher a guia Troca de 

Informação de Serviços de Saúde/TISS, pertinente ao serviço, que se 

encontra disponível no sítio eletrônico da INFRAERO na “internet”, 

www.infraero.gov.br, e o BENEFICIÁRIO assiná-la. A guia TISS deverá 

ser encaminhada à INFRAERO junto ao faturamento para pagamento dos 

serviços; 

 

5.3.4.1. A critério do CREDENCIADO, a guia TISS poderá ser emitida 

por processamento de dados desde que atenda a todas 

informações necessárias à identificação do beneficiário e aos 

códigos e descrição dos serviços autorizados. 

 

5.3.5. As autorizações serão concedidas por meio do sistema eletrônico padrão 

TISS/XML.  

 

5.3.5.1 Caso ocorra alguma excepcionalidade no sistema operacional a 

autorização deverá ser obtida junto à INFRAERO pelo 

CREDENCIADO ou pelo próprio beneficiário ou responsável. 

 

5.3.6. Para os procedimentos que necessitarem de autorização e o 

BENEFICIÁRIO não esteja de posse da autorização e/ou da guia autorizada 

pela INFRAERO, poderá ser exigida assinatura de Termo de Compromisso 

particular, até que se obtenha autorização. Caso contrário, passa o 

atendimento a ser considerado como particular; 

 

5.3.6.1. O BENEFICIÁRIO fica obrigado a apresentar à (ao) 

CREDENCIADA(O), no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 

atendimento, a autorização da INFRAERO no pedido médico, 

ocasião em que, caso tenha assinado o Termo de Compromisso 

particular, receberá o mesmo de volta. 

 

5.3.7. Os atendimentos deverão ser pautados nos padrões éticos, sendo assegurado 

aos beneficiários da Infraero o mesmo padrão de atendimento, conforto e 

higiene dispensado aos demais usuários do CREDENCIADO(A), sem 

discriminá-los ou atendê-los de forma distinta daquela dispensada às demais 

operadoras de plano de saúde e/ou pacientes particulares, sob pena de 

rescisão do Contrato; 

 

5.3.8. Serviços de remoção, quando necessários, devem ser cobertos os casos de 

transferência do usuário entre hospitais ou para atendimento emergencial 

por ambulância (simples ou UTI) desde que aprovado pela INFRAERO; 

 

5.3.9. Fica pactuado que, exceto para os casos de emergência ou urgência, os 

atendimentos a seguir relacionados, só poderão ser prestados depois de 

expressa autorização da INFRAERO; 

 

a) internação clínica e cirúrgica; 

 

http://www.infraero.gov.br/
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b) internação domiciliar; 

 

c) procedimentos cirúrgicos; 

 

d) exames de diagnóstico em medicina nuclear; 

 

e) exames de ultrassonografia; 

 

f) neurofisiologia; 

 

g) densitometria óssea; 

 

h) ergometria, holter e ecocardiograma; 

 

i) exames angiológicos de doopler, fluxometria e investigação vascular 

ultrassônica; 

 

j) exames de hemodinâmica, exames cardiovasculares em medicina 

nuclear diagnóstica e imunocintilografia; 

 

k) exames radiológicos de tomografia computadorizada, de 

neuroradiologia, angiografias, coronariografias, mielografias, 

radiologia intervencionistas e exames de ressonância magnética; 

l) exames de endoscopia digestiva, respiratória; 

 

m) sessões de fisioterapia, hidroterapia, RPG, psicologia, acupuntura e 

fonoaudiologia; 

 

n) hemodiálise; 

 

o) quimioterapia oncológica ambulatorial e radioterapia; 

 

p) órteses e próteses; 

 

q) videolaparoscopia; 

 

r) materiais especiais constantes na Revista SIMPRO, acima de R$ 

1.000,00 (mil reais), sendo que os que não constarem devem ter 

autorização independente do valor; 

 

s) medicamentos constantes da Guia Farmacêutico BRASÍNDICE, 

acima de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que os que não constarem 

devem ter autorização independente do valor. 

 

5.3.10.  A CONTRATADA deverá dar prioridade no atendimento para os casos de 

urgência ou emergência, assim como as pessoas com sessenta anos de idade 

ou mais, as gestantes, lactantes e crianças até cinco anos de idade. 
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5.3.11. Os casos considerados atendimento de urgência e emergência, o beneficiário 

deverá ser atendido de imediato e a autorização solicitada junto à Infraero 

em até 48 horas após o atendimento; 

 

5.3.12. As consultas médicas eletivas realizadas pelo mesmo paciente com o 

mesmo profissional e pelo mesmo motivo, dentro do período de 15 dias, 

serão consideradas retorno, bem como as consultas para entrega de exames 

complementares; 

 

5.3.13. Os atendimentos relativos à prestação de serviços de saúde médico 

ocupacional deverão observar o disposto no Anexo V – Termo de 

Referência; 

 

5.3.14. Os atendimentos relativos aos serviços laboratoriais obedecerão ao disposto 

no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 120 - Emenda nº 02 

para Instrução Suplementar - IS nº 120-002 - Revisão C. 

 

5.4. PREÇO 

 

5.4.1. Os preços a serem pagos pela INFRAERO pelos serviços médicos 

assistenciais aos empregados e respectivos dependentes obedecerão aos 

valores constantes das seguintes tabelas, conforme o caso: 

 

a) Honorários Médicos – Tabela da Associação Médica Brasileira - 

CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 

Médicos: 

 

a.1) a edição da tabela, o ano e o valor da banda de flexibilização a 

ser utilizada deverá ser proposta pelo CREDENCIADO no 

documento constante no Anexo I e estará sujeita a avaliação da 

INFRAERO para efetivação do credenciamento; 

 

a.2) o valor da consulta deverá ser proposta a parte pelo 

CREDENCIADO no documento constante no Anexo I, modelo 

A, B, C ou D, conforme modalidade de especialidade; 

 

OBS: a banda de flexibilização não incidirá sobre o valor das 

consultas. 

 

a.3) para os procedimentos de fonoaudiologia, RPG, psicoterapia e 

acupuntura, o prestador que, dentro de sua área de atuação 

oferecer estes serviços, deverá propor o valor unitário de cada 

sessão, no documento constante no Anexo I e estará sujeita a 

avaliação da INFRAERO para efetivação do credenciamento. 

 

OBS: a banda de flexibilização não incidirá sobre os procedimentos de 

fonoaudiologia, RPG, psicoterapia e acupuntura. 
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b) Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia – SADT – Tabela da 

Associação Médica Brasileira - CBHPM – Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Médicos: 

 

b.1) a edição da tabela, o ano e o valor da banda de flexibilização a 

ser utilizada deverá ser proposta pelo prestador no documento 

constante no Anexo I e estará sujeita a avaliação da INFRAERO 

para efetivação. 

 

c) Serviços Hospitalares – Tabela Referencial da INFRAERO. Os itens 

não constantes dessa tabela serão incluídos após avaliação pela 

INFRAERO; 

 

c.1) O valor da Unidade de Serviços – US, deverá ser informado no 

documento constante do Anexo I, modelos B ou C, deste Edital 

conforme modalidade de especialidade, e estará sujeita a 

avaliação da INFRAERO para efetivação. 

 

d) Medicamentos – Guia Farmacêutico BRASÍNDICE vigente na data do 

atendimento, preço de fábrica acrescido de uma taxa operacional de 

38,24% (trinta e oito, vinte e quatro por cento) no máximo, para 

custeio das despesas de controle, armazenamento, disponibilização e 

imposto. Produtos não constantes no Brasíndice, será a nota fiscal 

acrescido de percentual de mercado; 

 

e) Materiais Descartáveis - Tabela SIMPRO, vigente na data do 

atendimento, referencial da Unidade da Federação para materiais 

descartáveis de consumo que terão como base o preço de fábrica 

constante da referida tabela, acrescido da margem de comercialização 

em termos percentuais. O valor da margem deverá ser proposto pelo 

CREDENCIADO no documento constante do Anexo I deste edital e 

estará sujeita a avaliação da INFRAERO para efetivação do 

credenciamento. Outros materiais não constantes da tabela serão 

cobrados pelo valor da respectiva Nota Fiscal de compra do produto 

acrescido da referida margem de comercialização; 

 

f) Órteses Próteses e Materiais Especiais - OPME – Tabela SIMPRO, 

vigente na data do atendimento, referencial da Unidade da Federação 

que terão como base o preço de fábrica constante da referida tabela, 

acrescido da margem de comercialização em termos percentuais. O 

valor da margem deverá ser proposto pelo CREDENCIADO no 

documento constante do Anexo I deste edital e estará sujeita a 

avaliação da INFRAERO para efetivação do credenciamento. Outros 

materiais não constantes da tabela serão cobrados pelo valor da 

respectiva Nota Fiscal de compra do produto acrescido da referida 

margem de comercialização; 
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g) Filmes Radiológicos – Tabela de Filmes Radiológicos, vigente na data 

do atendimento, expedida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. 

 

5.4.1.1. Os procedimentos médicos que não constarem da Tabela de 

Honorários Médicos - CBHPM e que constarem nos anexos da 

Resolução Normativa nº 338, de 21 de outubro de 2013, da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS, ou qualquer 

outra que legalmente venha a substituí-la, seguindo as diretrizes 

de utilização especificadas nos anexos desta Resolução 

Normativa, serão pagos de acordo com os valores aprovados 

pela INFRAERO; 

OBS: Os procedimentos deverão ser executados por profissional 

de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação 

específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus 

respectivos conselhos profissionais.  

 

5.4.1.2. A INFRAERO, verificando a necessidade, poderá, nos casos 

previstos nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.4.1, utilizar a 

Tabela da Associação Médica Brasileira – AMB/92 e versões, 

por meio do Coeficiente de Honorário – CH. Para esses casos, 

os procedimentos que não constarem na tabela da AMB/92 

poderão ser autorizados pela INFRAERO caso constem da 

Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 

Médicos – CBHPM. 

 

5.4.2. Os preços a serem pagos pela INFRAERO pelos serviços médicos 

ocupacionais aos empregados obedecerão aos valores máximos da tabela 

constante do Anexo VI. 

   

5.4.3. Para a prestação de serviços laboratoriais, realizando ETSP (Exames 

Toxicológicos de Substâncias Psicoativas), o prestador que, dentro de sua 

área de atuação, oferecer estes serviços, deverá propor o valor unitário de 

cada exame, obedecendo os valores máximos da tabela constante do Anexo 

VI, no que couber, ficando sujeita a avaliação da INFRAERO para efetivação 

do credenciamento. 

 

5.4.4. Poderão ser apresentados valores inferiores, aos estabelecidos como 

referência, para os serviços objeto deste Credenciamento. 

 

5.4.5. Para a prestação dos serviços de regime ambulatorial e em regime de 

internação, psicoterapia/farmacoterapia, bem como aconselhamento 

terapêutico profissional, o prestador, dentro de sua área de atuação, deverá 

propor o valor unitário de cada consulta, sessão e/ou diária, ficando sujeita a 

avaliação da INFRAERO para efetivação do credenciamento. 
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6. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Todos os documentos exigidos neste Edital para o credenciamento poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em 

órgão de imprensa oficial desde que perfeitamente legível; 

 

6.1.1. Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação 

passada por cartório competente, deverão ser apresentados, também, os 

respectivos originais à Comissão Especial designada pela INFRAERO para 

julgamento dos documentos de credenciamento que, após conferi-las, os 

autenticará, se for o caso. 

 

7. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Os documentos de CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados em uma única 

via, reunindo, obrigatoriamente, o que se segue: 

 

a) Carta de Apresentação dos Documentos de Credenciamento de informações 

referenciais para remuneração prevista no subitem 5.4 e declaração de 

inexistência de fato impeditivo de credenciamento, além das informações 

constantes no modelo do Anexo I deste Edital; 

 

b) Ficha de Identificação/Serviços prestados pela instituição interessada no 

credenciamento, modelo no Anexo II deste Edital; 

 

c) Prova de registro ou inscrição junto à entidade profissional competente da 

localidade da sede da instituição interessada no credenciamento - Empresa e 

Responsável(eis) Técnico(s); 

 

7.2. A comprovação do cumprimento pelo CREDENCIADO das exigências de que 

tratam trata o inciso VI do art. 25 do RILCI poderá ser feita obedecendo o seguinte: 

 

7.2.1. Empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF: a verificação dos níveis validados será feita mediante consulta “on 

line” a este sistema, da HABILITAÇÃO JURÍDICA e REGULARIDADE 

FISCAL da empresa1; 

 

7.2.2. Empresas não inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF: A verificação será feita mediante a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a.1) Cédula de identidade do(s) Responsável(eis) Técnico(s); 

 

                                                 
1
 Recomendamos aos CREDENCIADOS que habituem-se a consultar o próprio Cadastro no SICAF para verificar a validade da documentação, para fins de habilitação nos 

procedimentos licitatórios. Tal recomendação tem a finalidade de evitar discussões desnecessárias por desídia ou inércia do próprio CREDENCIADO na manutenção de 

seu cadastro ou na interposição de recursos meramente procrastinatórios. 
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a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição e posse de seus administradores; 

 

a.3) Inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, no caso de sociedades simples, com indicação das 

pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, 

seus poderes e atribuições; 

 

a.4) Registro ou certificado de fins filantrópicos e/ou ato de 

declaração de utilidade pública, no caso de sociedades civis sem 

fins lucrativos ou de utilidade pública, quando a atividade assim 

o exigir. 

 

b) REGULARIDADE FISCAL 

 

b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

 

b.2) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos 

federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 

Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) da Sede do CREDENCIADO. 

 

b.2.1) a certidão a que se refere a alínea anterior abrange 

inclusive os créditos tributários relativos às contribuições 

sociais previstas nas alíneas "a" a “d” do parágrafo único 

do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às 

contribuições instituídas a título de substituição, e às 

contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive 

inscritas em Dívida Ativa da União (DAU); 
 

Nota: A Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, emitidas pela RFB e PGFN, bem 

como a Certidão referente à Contribuição Previdenciária 

(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente à 

vigência da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 

2/10/2014, alterada Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.821, de 17/10/2014, poderão ser apresentadas para 

satisfazer a exigência da alínea “b.2”, desde que estejam 

dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme 

prevê a Portaria MF nº 358, de 5/9/2014 (publicada no 

DOU de 9/9/2014). 

 

b.3) Certificado de Regularidade de situação do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, da Sede do CREDENCIADO; 
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7.2.2.1. A validade das certidões relativas à comprovação da 

Regularidade Fiscal corresponderá ao prazo fixado nos próprios 

documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o 

prazo de validade, a INFRAERO convenciona o prazo como 

sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, 

ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento 

tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante 

juntada de norma legal pertinente; 

 

7.2.2.2. Caso alguma certidão seja POSITIVA, a mesma somente será 

aceita, para efeito de habilitação, se contiver expressamente 

declaração, passada pelo emitente do documento, que o 

CREDENCIADO tomou as medidas legais de praxe e obteve o 

efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional; 

 

7.2.2.3. Sendo ou não contribuinte, o CREDENCIADO fica obrigada a 

apresentar as certidões relacionadas na alínea “b” do subitem 

7.2.2 deste Edital; 

 

7.2.2.4. Em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 7.1 e 7.2 

deste Edital, caso alguma certidão esteja com prazo vencido, a 

INFRAERO poderá fazer consulta por meio eletrônico, internet, 

para comprovação da real situação. 

 

7.3. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa a comprovação de regularidade fiscal somente será realizada 

para efeito de assinatura de contrato, observando os seguintes procedimentos:  

 

a) caso não esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentação vencida, 

deverá apresentar toda documentação exigida no subitem 7.2.2 deste Edital, 

mesmo que a documentação apresente alguma restrição; 

 

b) havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativas; 

 

c) a não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea precedente, 

implicará decadência do direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital e no REGULAMENTO. 

 

8. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

 

8.1. A documentação de credenciamento apresentada será examinada por Comissão 

Especial designada pela INFRAERO, ocasião em que será verificado via “on line”, 

por meio do CNPJ a comprovação da regularidade da HABILITAÇÃO JURÍDICA e 

REGULARIDADE FISCAL válida dos interessados no credenciamento junto ao 
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SICAF. O relatório contendo a situação da Pessoa Jurídica perante o SICAF será 

juntado ao seu processo de credenciamento. 

 

8.2. Não será credenciada a Pessoa Jurídica que: 

 

a) deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 7 deste 

Edital, ou apresentá-los em desacordo com as demais exigências do presente 

Edital; 

 

b) não apresente a documentação exigida para a especialidade pretendida. 

 

8.3. A Pessoa Jurídica que atender a todas as exigências do presente Edital será declarada 

habilitada em ata de julgamento da Comissão qualificada para o credenciamento 

junto à INFRAERO; 

 

8.4. O extrato dos despachos de autorização e ratificação da inexigibilidade de licitação 

para o credenciamento será publicado no Diário Oficial da União/DOU.  

 

9. IMPUGNAÇÃO E RECURSO 

 

9.1. O pedido de impugnação ao Edital e seus anexos deverá ser dirigido à autoridade que 

assinou o Edital e protocolado no endereço constante do subitem 9.3 deste Edital; 

 

9.2. Divulgada a decisão da Comissão, no tocante ao julgamento dos documentos 

apresentados, se dele discordar, a INTERESSADA terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para interpor recurso, contado do dia imediatamente subsequente ao da 

divulgação do resultado de julgamento; 

 

9.3. O recurso deverá ser interposto ao Presidente da Comissão de Credenciamento 

designado pela INFRAERO e entregue no Protocolo Geral da Infraero, no Terminal 

de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes, localizado 

na Avenida Santos Dumont, nº 1.350 - Bairro Tarumã, em Manaus/AM, de 2ª a 6ª 

feira, das 09:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas; 

 

9.3.1. O recurso poderá ser interposto via fax, dentro do prazo regulamentar, desde 

que a recorrente apresente o respectivo original, no local indicado no 

subitem 9.3 deste Edital, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos da 

data do término do prazo recursal; 

 

9.4. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições do presente 

Edital não será conhecido. 

 

10. PRAZO CONTRATUAL 

 

10.1. O prazo de vigência do contrato decorrente deste Edital de credenciamento será de 

60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura, caso não haja conveniência do 

contrato para a Infraero, ou não atenda os termos dos subitens 10.2, 10.3 e 10.4, o 

mesmo será rescindido mediante expresso aviso prévio de 30 (trinta) dias; 
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10.2. O contrato de credenciamento decorrente deste Edital poderá ser rescindido, de pleno 

direito, mediante infração de quaisquer das suas condições e, em especial, se o(a) 

CREDENCIADA(O): 

 

a) transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e/ou obrigações ajustadas 

no instrumento contratual; 

 

b) deixar de prestar, com eficiência, os serviços objeto do contrato; 

 

c) efetuar cobrança extra de numerários ao beneficiário ou seu dependente; 

 

d) exigir do BENEFICIÁRIO, a assinatura de fatura, guia ou qualquer outro 

documento, em branco; 

 

e) ensejar reclamações do BENEFICIÁRIO; 

 

f) utilizar mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional nº 20 de 1998). 

 

10.3. O contrato poderá ser rescindido pela INFRAERO, também, de pleno direito, caso o 

CREDENCIADO incorra em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 593 a 609 

do Código Civil e no Art. 67 do RILCI; 

 

10.4. Qualquer uma das partes poderá declarar o contrato resilido, a qualquer tempo e sem 

quaisquer ônus, desde que avise a outra, por escrito, com antecedência de 60 

(sessenta) dias; 

 

10.5. Poderá ocorrer o descredenciamento, por justo motivo, com antecedência de 30 

(trinta) dias, nas seguintes situações: 

 

a) paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação; 

 

b) infração comprovada às normas sanitárias em vigor; 

 

c) alteração do contrato social que prejudique a execução do objeto contratual; 

 

d) liquidação extrajudicial, decretação de concordata ou falência; 

 

e) fraude ou dolo praticados e devidamente comprovados; 

 

f) impedimento, obstrução ou embaraço para fins de realização de qualquer 

exame ou diligência necessária ao resguardo dos direitos das partes. 
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10.5.1. O CREDENCIADO apresentará, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento da notificação de rescisão, relação dos pacientes em 

tratamento continuado, pré-natal ou que necessitem de atenção especial; 

 

10.5.2. No caso de paciente internado, o CREDENCIADO deverá continuar 

prestando serviços até a alta hospitalar, e a Infraero assumirá todas as 

despesas de internação com base nos valores ajustados entre as partes; 

 

10.5.3. O CREDENCIADO deverá fornecer as informações necessárias à 

continuidade do tratamento para outro profissional de saúde, quando 

requisitado pelo beneficiário no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 

data da solicitação. 
 

10.5.4. Também são motivos de descredenciamento ou advertência: 

 

a) recusa ou mau atendimento aos BENEFICIÁRIOS, desde que 

comprovados formalmente pela INFRAERO; 

 

b) não cumprimento das condições contratadas ou não acatamento das 

normas previstas no PAMI; 

 

c) cobrança de quantias suplementares aos BENEFICIÁRIOS, a título de 

diferença de honorários, quando não autorizadas pela INFRAERO; 

 

d) mudança de local de atendimento para outra área, bairro ou cidade se 

o novo endereço não for conveniente para a INFRAERO; 

 

e) irregularidades observadas pela INFRAERO em conferência de 

faturas e relatórios; 

 

f) número de atendimentos que não justifiquem a manutenção do 

credenciamento; 

 

g) fechamento de unidade da INFRAERO instalada na localidade e não 

sendo do interesse da INFRAERO manter o credenciamento; 

 

h) falta de comunicação, por escrito à INFRAERO de quaisquer 

alterações cadastrais constantes do subitem 6.1, alíneas “a” a “i” deste 

Edital; 

 

i) não aceitação de acompanhamento do seu trabalho pela INFRAERO, 

inclusive por meio de auditoria médica contratada; 

 

j) falecimento do CREDENCIADO; 

 

k) cassação do registro pelo Conselho Regional; 

 

l) extinção da entidade; 
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m) atendimento em especialidade em que o CREDENCIADO não tenha 

solicitado, previamente, a inclusão junto a INFRAERO; 

 

n) modificação do tipo de entidade – Pessoa Jurídica para Pessoa Física, 

podendo ser credenciada a nova personalidade jurídica, desde que haja 

interesse da INFRAERO; 

 

o) ao término do contrato, não havendo interesse da INFRAERO ou do 

CREDENCIADO, sem a necessidade de comunicação antecipada. 

 

10.5.5. Oficializado o descredenciamento, o profissional ou a entidade ficam 

impedidos de realizar novas cobranças referentes aos atendimentos a partir 

da data de oficialização, devendo apresentar, imediatamente, a relação 

daqueles que estiverem em tratamento; 

 

10.5.6. No prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento da 

comunicação de descredenciamento, devem ser concluídos os tratamentos, 

até então iniciados, bem como apresentação de contas e devolução de 

material/documentos pertencentes à INFRAERO. 

 

11. PAGAMENTO 

 

11.1. Os pagamentos, RESPEITADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, 

serão efetuados nos termos e condições estabelecidos na minuta do Contrato que 

representa o Anexo III deste Edital. 

 

11.2. A motivação das glosas está descritas no anexo IV deste Edital. 

 

12. ALTERAÇÃO OU REAJUSTE DO PREÇO 

 

12.1. Os preços referentes aos serviços tabelados, de que tratam as alíneas “d”, “e”, “f” e 

“g” do subitem 5.4.1 deste Edital, serão alterados nas mesmas datas de modificação 

das respectivas tabelas; 

 

12.1.1. O reajuste deve ser entendido como ajuste entre as partes visando manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

 

12.1.2. As alterações dos valores contratuais, em face do processo de reajuste, serão 

efetivadas através da celebração de Termo Aditivo ou Termo de 

Apostilamento, sendo vedado terminantemente efeito financeiro retroativo 

do instrumento firmado; 

 

12.1.3. O reajuste, compreendendo todas as suas fases, será registrado no processo 

de credenciamento. 

 

12.2. Os preços referentes aos serviços tabelados, de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c”, 

do subitem 5.4.1 deste Edital, bem como os serviços não contemplados na Tabela de 
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Honorários Médicos da Associação Médica Brasileira – CBHPM, poderão ter seus 

preços reajustados, por meio da livre negociação, vedada a inclusão, por ocasião do 

reajuste, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente, observando-

se nos reajustes subsequentes o prazo mínimo de um ano contado a partir do último 

reajuste, considerando a  data de aniversário do presente contrato. 

 

13. FONTE DE RECURSOS 

 

13.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços médicos assistenciais aos 

empregados e respectivos dependentes e serviços laboratoriais com realização de 

Exames Toxicológicos de Substâncias Psicoativas/ ETSP correrão por conta do 

Código Orçamentário nº 311.03.0043/20145-6; 

 

13.2. As despesas decorrentes da prestação dos serviços médicos ocupacionais aos 

empregados correrão por conta do Código Orçamentário nº 311.07.0298/20145-

6/001. 

 

14. OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

14.1. Além das obrigações legais, regulamentares e as demais constantes deste Instrumento 

e seus anexos, obriga-se, ainda, o credenciado a: 

 

a) realizar os serviços credenciados com estrita obediência às normas pertinentes 

e utilizando-se de equipamentos apropriados; 

 

b) atender aos usuários sem qualquer tipo de discriminação; 

 

c) acatar a designação, feita pela INFRAERO, de profissional qualificado para 

acompanhar o cumprimento do contrato de credenciamento, assegurando-lhe 

livre acesso a todas as dependências e registros relacionados com a prestação 

dos serviços ajustados respeitada a ética médica; 

 

d) enviar à INFRAERO, quando solicitado, relatório médico declarando o 

diagnóstico final e o tratamento realizado, que deverá ser encaminhado em 

envelope fechado, confidencial, endereçado ao serviço de assistência médica 

da INFRAERO, para ser anexado ao prontuário do paciente, desde que haja 

autorização do paciente ou trate-se do exame periódico obrigatório; 

 

e) permitir acesso do beneficiário às informações sobre o faturamento que esteja 

sendo realizados em seu nome, em decorrência de atendimentos que lhe 

tenham sido prestados ou a seu dependente; 

 

f) permitir profissionais da Auditoria Interna da INFRAERO ou contratada pela 

Empresa o acesso a todas as informações necessárias para execução da 

regulação do PAMI, inclusive em suas dependências para visitas hospitalares. 

 

g) disponibilizar à Infraero, para efeitos de informação da produção assistencial, 

os dados assistenciais dos atendimentos prestados aos beneficiários, observadas 
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as questões éticas e o sigilo profissional, quanto requisitados pela ANS, em 

atendimento ao disposto no inciso XXXI, do art. 4º da Lei nº 9.961 de 2000. 

 

h) comunicar à INFRAERO as alterações ocorridas na rede credenciada. 

 

i) orientar os médicos obstetras a utilizar o partograma, disponibilizado no site da 

Infraero.gov.br, conforme disposição da Resolução Normativa da ANS Nº 

368/2015 e suas atualizações. 

 

j) na hipótese de haver queixas de beneficiários quanto ao atendimento prestado 

pelo CREDENCIADO, este deverá prestar esclarecimentos, por escrito, quanto 

ao serviço prestado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 

de recebimento da notificação pela Infraero. 

 

k) manter durante a vigência do contrato todas as condições de credenciamento, 

qualificação e regularidade jurídica e fiscal. 

 

14.2. Caso o CREDENCIADO seja cooperativa ou associação de profissionais de saúde 

obriga-se, ainda, a fazer com que o atendimento aos BENEFICIÁRIOS da 

INFRAERO seja executado dentro das normas impostas pelo exercício da profissão, 

bem como as solicitações da INFRAERO que se relacionam com o objeto deste 

Instrumento; 

 

14.3. As demais categorias de CREDENCIADOS, que não enquadradas no item 14.2, 

obrigam-se ainda a, além das obrigações listadas no subitem 14.1, indenizar o 

beneficiário ou dependente, de imediato, pelos danos causados por ação ou omissão 

de seus empregados e/ou prepostos aos empregados da INFRAERO e seus 

respectivos dependentes, desde que provada a sua responsabilidade direta. 

 

15. PENALIDADES 

 

15.1. O CREDENCIADO que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos do presente Edital, 

ou, ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a INFRAERO, em 

virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

 

a) responder por perdas e danos ocasionados à INFRAERO, os quais serão 

apurados em competente processo, levando-se em conta as circunstâncias que 

tenham contribuído para a ocorrência do fato; 

 

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a INFRAERO, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

15.2. Sem prejuízo das penalidades previstas no subitem 15.1 deste Edital, a INFRAERO 

poderá descredenciar a Pessoa Jurídica sem que isto gere direitos indenizatórios ou 

de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a sua 



LALI-5 Pag. 

  
 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E 

AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA INFRAERO – PAMI, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICO OCUPACIONAL PARA EMPREGADOS DA INFRAERO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, COM 

REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - ETSP), PARA OS EMPREGADOS LOTADOS EM TODO TERRITÓRIO 

NACIONAL 

 

CNCN-3 LALI-5 

  

 

idoneidade comercial ou afete a sua capacidade financeira, técnica, jurídica ou de 

produção; 

 

15.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 12.846/2013 à credenciada que: 

 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo deste procedimento público; 

 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato deste procedimento 

público; 

 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais. 

 

15.4. As penalidades aplicadas ao CREDENCIADO serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF e, no caso de impedimento de licitar, será descredenciada por igual período, 

sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais 

cominações legais; 

 

15.5. O CREDENCIADO, notificado da cominação que poderá lhe ser aplicada, terá o 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, para 

apresentar defesa própria; 

 

15.5.1. da decisão da INFRAERO sobre a aplicação da multa caberá recurso sem 

efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

ciência da decisão; 

 

15.5.2. a autoridade competente, ouvida a Comissão/Fiscalização, decidirá pelo 

provimento ou não do recurso. 

 

15.6. O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso, 

será atualizado financeiramente, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore”, pela fórmula estabelecida na minuta 

do Contrato que representa o Anexo III deste Edital. 
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. A Pessoa Jurídica interessada no credenciamento, deverá examinar detidamente as 

disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da 

Documentação de Credenciamento submete a mesma à aceitação incondicional de 

seus termos, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor; 

 

16.1.1. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão 

as disposições do primeiro. 

 

16.2. A INFRAERO reserva a si o direito de revogar o presente Ato de Credenciamento 

por motivo de conveniência e oportunidade ou anulá-lo, no todo ou em parte, por 

vício ou ilegalidade; 

 

16.3. A Infraero é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, e 

adota como política interna o seguinte princípio: “Conduzir nossos negócios com 

transparência e integridade, comprometida com a manutenção de um ambiente 

empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as formas de atos 

ilícitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer manifestação contrária 

aos princípios éticos preconizados.”; 

 

16.4. É facultada à INFRAERO, inclusive por meio de empresa contratada de auditoria, 

em qualquer fase do credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo; 

 

16.5. Quaisquer informações com relação a este Edital e seus anexos poderão ser obtidas 

diretamente na Coordenação de Licitações de Manaus, em horário comercial, de 2ª a 

6ª feira, ou através dos telefones nº (092) 3652-1132 / 1855, fax. nº (092) 3652-1332 

ou, ainda, pelo endereço eletrônico, licitamn@infraero.gov.br; 

 

16.6. A Pessoa Jurídica, que tiver a sua documentação de credenciamento aprovada pela 

INFRAERO, terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, após formalmente convidada, 

para assinar o contrato, que obedecerá ao modelo do Anexo III deste Edital; 

 

16.7. A INFRAERO fiscalizará, como melhor lhe convier e no seu exclusivo interesse, o 

fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo CREDENCIADO, designando 

representante para dirimir dúvidas existentes em casos que, porventura, houver 

implicação de ética médica; 

 

16.8. O CREDENCIADO autoriza a inclusão de sua razão social, nome fantasia, endereço 

completo com Código de Endereçamento Postal/CEP e telefones, bem como dos 

profissionais integrantes de seu corpo clínico e respectivas áreas de especialização, 

dias e horários de atendimento em livro de CREDENCIADO a ser distribuído aos 

BENEFICIÁRIOS e seus DEPENDENTES, e ainda, a disponibilização destes dados 

no site da Infraero; 

 

mailto:licitamn@infraero.gov.br
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16.9. É vedada a exclusividade na relação contratual, sendo as partes contratantes 

independentes para firmar outros instrumentos jurídicos com terceiros para a mesma 

finalidade; 

 

16.10. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital ou com o 

contrato dele decorrente, fica eleito o foro da execução dos serviços objeto deste 

Edital, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

Manaus, 15 de agosto de 2018. 

 

 

EDUARDO VIEIRA DE PAULA 

Coordenador de Licitações de Manaus 
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ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DE INFORMAÇÕES 

REFERENCIAIS PARA REMUNERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO DE CREDENCIAMENTO. 
 

Modelo A - para Pessoas Jurídicas que prestam serviços em consultório; 

 

(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento) 

 

......................................  (.......),  .......  de  ....................de  20.... 

 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

 

  

    Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS  

  

Prezados Senhores: 

  

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo relacionados, necessários ao credenciamento para prestação dos serviços e a proposta de 

prestação dos serviços: 

  

✓ LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXOS. (documentos obrigatórios) 

• Prova de Registro/inscrição da EMPRESA Junto à Entidade Profissional; 

• Prova de Registro/inscrição dos PROFISSIONAIS Junto à Entidade Profissional; 

• Anexo II – ficha de identificação/serviços prestados 

Atenção: todos os documentos devem, obrigatoriamente, no momento do protocolo, estar dentro do seu prazo de 

validade. 

 

1. Honorários Médicos: A tabela médica de que trata a alínea “a” do subitem 5.4.1 do Edital em referência a ser 

utilizada é a CBHPM ____ Edição, o ano ___. O percentual da banda e: : ______% 

(___________________________). 

 

1.1.  Consulta: R$ _____- (___________________________________)  

 

OBS: a banda de flexibilização não incidirá sobre o valor das consultas. 

 

1.2. Os itens abaixo deverão ser preenchidos somente pelos prestadores que dentro da sua área de atuação 

oferecer esses serviços: 

Sessão de Fonoaudiologia: R$ _____- (___________________________________) 

Sessão de Psicologia: R$ ______- (___________________________________) 

Sessão de Acupuntura: R$ ______- (___________________________________) 

Sessão de RPG: R$ _______- (___________________________________) 

 

OBS: Não há incidência de banda de flexibilização sobre as sessões de fonoaudiologia, psicologia, 

acupuntura e RPG. 

 

2. Relação do corpo clínico contendo número do registro no conselho de classe, nome do profissional e sua 

especialidade; 

 

NOME REGISTRO (conselho de classe) ESPECIALIDADE 

   

 

3. Relação dos escritórios com os endereços e telefones que atenderão pelo credenciamento;  

 

CONSULTORIO ENDEREÇO TELEFONE 
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Também, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

impeditivo de credenciamento. 

 

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAERO o Sr. .........................................., Carteira de 

Identidade n.º......................., Órgão Expedidor ................, CPF nº.........................................., telefone nº ..............., fax. 

.............., endereço eletrônico ......................., ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor 

recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo de 

credenciamento. 

 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao credenciamento 

em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do respectivo Edital e seus anexos. 

  

Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 

PESSOA JURÍDICA/CNPJ 



LALI-5 Pag. 

  
 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E 

AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA INFRAERO – PAMI, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICO OCUPACIONAL PARA EMPREGADOS DA INFRAERO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, COM 

REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - ETSP), PARA OS EMPREGADOS LOTADOS EM TODO TERRITÓRIO 

NACIONAL 

 

CNCN-3 LALI-5 

  

 

ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DE INFORMAÇÕES 

REFERENCIAIS PARA REMUNERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO DE CREDENCIAMENTO. 
 

(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento) 

 

Modelo B - para os Prestadores de Serviços Hospitalares; 

 

......................................  (.......),  .......  de  ....................de  20.... 

 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

  

    Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS  

  

Prezados Senhores: 

  

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo relacionados, necessários ao credenciamento para prestação dos serviços em referência e a 

proposta de prestação dos serviços: 

  

✓ LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXOS (documentos obrigatórios) 

• Prova de Registro/inscrição da EMPRESA Junto à Entidade Profissional; 

• Prova de Registro/inscrição dos PROFISSIONAIS Junto à Entidade Profissional; 

• Certidão Negativa de Débitos Perante a Justiça do Trabalho. 

• Anexo II – ficha de identificação/serviços prestados 

Atenção: todos os documentos devem, obrigatoriamente, no momento do protocolo, estar dentro do seu prazo de 

validade. 

 

 

1. Honorários Médicos: A tabela médica de que trata a alínea “a” do subitem 5.4.1 do Edital em referência a ser 

utilizada é a CBHPM ____ Edição, ano ___. O percentual da banda: ______% 

(___________________________). 

1.1.  Consulta: R$ _____- (___________________________________)  

 

OBS: a banda de flexibilização não incidirá sobre o valor das consultas. 

 

1.2. Os itens abaixo deverão ser preenchidos somente pelos prestadores que dentro da sua área de atuação 

oferecer esses serviços: 

Sessão de Fonoaudiologia: R$ _____- (___________________________________) 

Sessão de Psicologia: R$ ______- (___________________________________) 

Sessão de Acupuntura: R$ ______- (___________________________________) 

Sessão de RPG: R$ _______- (___________________________________) 

 

OBS: Não há incidência de banda de flexibilização sobre as sessões de fonoaudiologia, psicologia, 

acupuntura e RPG. 

 

2. Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia – SADT : A tabela médica de que trata a alínea “b” do subitem 

5.4.1 do Edital em referência a ser utilizada é a CBHPM ____ Edição, ano ___. O percentual da banda é:: 

______% (___________________________ ). 

3. O valor da Unidade de Serviços (US) de que trata a alínea “c” do subitem 5.4.1 do Edital em referência é R$ 

______ (___________________________ ). 

4. O percentual da taxa operacional de medicamentos, constante na alínea “d” do subitem 5.4.1 do Edital em 

referência é: ______%(_________________________). 

5. O percentual da taxa de comercialização para materiais descartáveis de que trata a alínea “e” do subitem 5.4.1 

do Edital em referência é: ______% (___________________________ ). 
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6. O percentual da taxa de comercialização para OPME de que trata a alínea “f” do subitem 5.4.1 do Edital em 

referência é: ______% (___________________________ ). 

 

7. Relação do corpo clínico contendo número do registro no conselho de classe, nome do profissional e sua 

especialidade; 

 

NOME REGISTRO (conselho de classe) ESPECIALIDADE 

   

 

8. Relação dos escritórios com os endereços e telefones que atenderão pelo credenciamento;  

 

CONSULTORIO ENDEREÇO TELEFONE 

   

 

 

Também, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

impeditivo de credenciamento. 

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAERO o Sr. .........................................., Carteira de 

Identidade n.º......................., Órgão Expedidor ................, CPF nº.........................................., telefone nº ..............., fax. 

.............., endereço eletrônico ......................., ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor 

recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo de 

credenciamento. 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao credenciamento 

em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do respectivo Edital e seus anexos. 

  

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

PESSOA JURÍDICA/CNPJ 
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ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DE INFORMAÇÕES 

REFERENCIAIS PARA REMUNERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO DE CREDENCIAMENTO. 
 

(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento) 

Modelo C - para os Prestadores de Serviços Auxiliares de diagnóstico e terapia (clínicas, 

associações e cooperativas); 

 

......................................  (.......),  .......  de  ....................de  200.... 

 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

  

    Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS  

  

Prezados Senhores: 

  

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo relacionados, necessários ao credenciamento para prestação dos serviços em referência e a 

proposta de prestação dos serviços: 

 

✓  LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXOS. (documentos obrigatórios) 

• Prova de Registro/inscrição da EMPRESA Junto à Entidade Profissional; 

• Prova de Registro/inscrição dos PROFISSIONAIS Junto à Entidade Profissional; 

• Anexo II – ficha de identificação/serviços prestados 

Atenção: todos os documentos devem, obrigatoriamente, no momento do protocolo, estar dentro do seu prazo de 

validade. 

 

1. Honorários Médicos: A tabela médica de que trata a alínea “a” do subitem 5.4.1 do Edital em referência é a 

CBHPM ______ Edição, ano _____.  O percentual da banda é: ______% (___________________________ ). 

1.1.  Consulta: R$ _____- (___________________________________)  

 

OBS: a banda de flexibilização não incidirá sobre o valor das consultas. 

 

1.2. Os itens abaixo deverão ser preenchidos somente pelos prestadores que dentro da sua área de atuação 

oferecer esses serviços: 

Sessão de Fonoaudiologia: R$ _____- (___________________________________) 

Sessão de Psicologia: R$ ______- (___________________________________) 

Sessão de Acupuntura: R$ ______- (___________________________________) 

Sessão de RPG: R$ _______- (___________________________________) 

 

OBS: Não há incidência de banda de flexibilização sobre as sessões de fonoaudiologia, psicologia, 

acupuntura e RPG. 

 

2. Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia – SADT: A tabela médica de que trata a alínea “b” do subitem 5.4.1 

do Edital em referência é a CBHPM ______ Edição, ano _____. O percentual da banda é: ______% 

(___________________________ ). 

3. O valor da Unidade de Serviços (US) de que trata a alínea “c” do subitem 5.4.1 do Edital em referência é R$ 

______ (___________________________ ). 

4. O percentual da taxa operacional de medicamentos, constante na alínea “d” do subitem 5.4.1 do Edital em 

referência é: ______%(_________________________). 

5. O percentual da taxa de comercialização para materiais descartáveis de que trata a alínea “e” do subitem 5.4.1 

do Edital em referência é: ______% (___________________________ ). 

6. O percentual da taxa de comercialização para OPME de que trata a alínea “f” do subitem 5.4.1 do Edital em 

referência é: ______% (___________________________ ). 
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4. Relação do corpo clínico contendo número do registro no conselho de classe, nome do profissional e sua 

especialidade; 

 

NOME REGISTRO (conselho de classe) ESPECIALIDADE 

   

 

5. Relação dos escritórios com os endereços e telefones que atenderão pelo credenciamento;  

 

CONSULTORIO ENDEREÇO TELEFONE 

   

 

Também, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

impeditivo de credenciamento. 

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAERO o Sr. .........................................., Carteira de 

Identidade n.º......................., Órgão Expedidor ................, CPF nº.........................................., telefone nº ..............., fax. 

.............., endereço eletrônico ......................., ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor 

recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo de 

credenciamento. 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao credenciamento 

em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do respectivo Edital e seus anexos. 

  

Atenciosamente, 

 

.................................................................................................. 

PESSOA JURÍDICA/CNPJ 
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ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DE INFORMAÇÕES 

REFERENCIAIS PARA REMUNERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO DE CREDENCIAMENTO. 
 

(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento) 

 

Modelo D - para os Prestadores de Serviços Auxiliares de diagnóstico e terapia (laboratórios); 

 

......................................  (.......),  .......  de  ....................de  200.... 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

 

     Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS  

  

Prezados Senhores: 

  

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo relacionados, necessários ao credenciamento para prestação dos serviços em referência e a 

proposta de prestação dos serviços: 

  

✓ LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXOS. (documentos obrigatórios) 

• Prova de Registro/inscrição da EMPRESA Junto à Entidade Profissional; 

• Prova de Registro/inscrição dos PROFISSIONAIS Junto à Entidade Profissional; 

• Anexo II – ficha de identificação/serviços prestados 

Atenção: todos os documentos devem, obrigatoriamente, no momento do protocolo, estar dentro do seu prazo de 

validade. 

 

1. Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia – SADT : A tabela médica de que trata a alínea “b” do subitem 

5.4.1 do Edital em referência é a CBHPM _____ Edição,  ano _____. O percentual da banda é: ______% 

(___________________________ ). 

 

2. Relação do corpo clínico contendo número do registro no conselho de classe, nome do profissional e sua 

especialidade; 

NOME REGISTRO (conselho de classe) ESPECIALIDADE 

   

 

3. Relação dos escritórios com os endereços e telefones que atenderão pelo credenciamento;  

CONSULTORIO ENDEREÇO TELEFONE 

   

 

Também, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

impeditivo de credenciamento. 

 

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAERO o Sr. .........................................., Carteira de 

Identidade n.º......................., Órgão Expedidor ................, CPF nº.........................................., telefone nº ..............., fax. 

.............., endereço eletrônico ......................., ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor 

recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo de 

credenciamento. 

 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao credenciamento 

em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do respectivo Edital e seus anexos. 

  

Atenciosamente, 

 

.................................................................................................. 

PESSOA JURÍDICA/CNPJ 
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ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DE INFORMAÇÕES 

REFERENCIAIS PARA REMUNERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO DE CREDENCIAMENTO. 
 

(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento) 

Modelo E - para os Prestadores de Serviços Laboratoriais, realizando ETSP (Exames 

Toxicológicos de Substâncias Psicoativas); 

 

......................................  (.......),  .......  de  ....................de  200.... 

 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

  

    Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS  

  

Prezados Senhores: 

  

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo relacionados, necessários ao credenciamento para prestação dos serviços em referência e a 

proposta de prestação dos serviços: 

 

✓  LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXOS. (documentos obrigatórios) 

• Prova de Registro/inscrição da EMPRESA Junto à Entidade Profissional; 

• Prova de Registro/inscrição dos PROFISSIONAIS Junto à Entidade Profissional; 

• Anexo II – ficha de identificação/serviços prestados 

Atenção: todos os documentos devem, obrigatoriamente, no momento do protocolo, estar dentro do seu prazo de 

validade. 

1. Serviços Laboratoriais realizando ETSP (Exames Toxicológicos de Substâncias Psicoativas): Os 

serviços deverão ser discriminados, tendo como referência o Regulamento Brasileiro da Aviação 

Civil – RBAC nº 120, Emenda nº 02 e Instrução Suplementar – IS nº 120-002 – Revisão C:. 

 

Ex: Exame Toxicológico: R$ _____- (___________________________________) 

 (...) 
 

6. Relação do corpo clínico contendo número do registro no conselho de classe, nome do profissional e sua 

especialidade; 
 

NOME REGISTRO (conselho de classe) ESPECIALIDADE 

   
 

7. Relação das clínicas e laboratórios com os endereços e telefones que atenderão pelo credenciamento;  
 

CONSULTORIO ENDEREÇO TELEFONE 

   

 

Também, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

impeditivo de credenciamento. 

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAERO o Sr. .........................................., Carteira de 

Identidade n.º......................., Órgão Expedidor ................, CPF nº.........................................., te lefone nº ..............., fax. 

.............., endereço eletrônico ......................., ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor 

recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo de 

credenciamento. 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao credenciamento 

em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do respectivo Edital e seus anexos. 
  

Atenciosamente, 

.................................................................................................. 

PESSOA JURÍDICA/CNPJ 
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ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DE INFORMAÇÕES 

REFERENCIAIS PARA REMUNERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO DE CREDENCIAMENTO. 
(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento) 

Modelo F - para os Prestadores de Serviços de Saúde médico ocupacional; 

 

......................................  (.......),  .......  de  ....................de  200.... 

 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

  

    Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS  

  

Prezados Senhores: 

  

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo relacionados, necessários ao credenciamento para prestação dos serviços em referência e a 

proposta de prestação dos serviços: 

 

✓  LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXOS. (documentos obrigatórios) 

• Prova de Registro/inscrição da EMPRESA Junto à Entidade Profissional; 

• Prova de Registro/inscrição dos PROFISSIONAIS Junto à Entidade Profissional; 

• Anexo II – ficha de identificação/serviços prestados 

Atenção: todos os documentos devem, obrigatoriamente, no momento do protocolo, estar dentro do seu prazo de 

validade. 

2. Serviços Médicos Ocupacionais: Os serviços deverão ser discriminados, tendo como referência 

a tabela de que trata o Anexo VI deste Edital:. 

 

Ex: Exame Clínico (Emissão de atestado de saúde ocupacional – ASO): R$ _____- 

(___________________________________) 

Ex:    Eletrocardiograma – ECG com laudo  R$ ______- (___________________________________) 

Ex:    Teste Ergométrico: R$ ______- (___________________________________) 

(...) 

 

8. Relação do corpo clínico contendo número do registro no conselho de classe, nome do profissional e sua 

especialidade; 

 

NOME REGISTRO (conselho de classe) ESPECIALIDADE 

   

 

9. Relação das clínicas e laboratórios com os endereços e telefones que atenderão pelo credenciamento;  

 

CONSULTORIO ENDEREÇO TELEFONE 

   

 

Também, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

impeditivo de credenciamento. 

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAERO o Sr. .........................................., Carteira de 

Identidade n.º......................., Órgão Expedidor ................, CPF nº.........................................., telefone nº ..............., fax. 

.............., endereço eletrônico ......................., ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor 

recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo de 

credenciamento. 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao credenciamento 

em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do respectivo Edital e seus anexos. 
  

Atenciosamente, 

.................................................................................................. 
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PESSOA JURÍDICA/CNPJ 
ANEXO II – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO/SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

RAZÃO SOCIAL 

 
CNPJ 

 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

      

ENDEREÇO 

 
BAIRRO/DISTRITO 

 
 CEP 

 
MUNICÍPIO 

 
UF 

 
FONE 

 

FONE FAX E-MAIL 

INSCRIÇÃO ISS 

 
INSCRIÇÃO INSS 

 

INSCRIÇÃO CNES 

 
REGISTRO ANS 

 
INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO(MODALIDADE): 

(  ) Pessoa Jurídica de prestam serviços em consultório; 
(  ) Prestadores de Serviços Hospitalares; 

(  ) Prestadores de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia (clínicas, laboratórios, associações e cooperativas); 
DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME 

 
CONSELHO DE  CLASSE Nº 
 

CARGO 

 
RG 

 
ÓRGÃO EMISSOR 

 
CPF 

 
FONE/FAX 

  

E- MAIL 

      

NOME 

 

CONSELHO DE  CLASSE N 

 

CARGO 

 

RG 

 

ÓRGÃO EMISSOR 

 

CPF 

 

FONE/FAX 

  

E- MAIL 

      

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME 

 
CONSELHO DE  CLASSE Nº 

CARGO 

 

RG 

 

ÓRGÃO EMISSOR 

 

CPF 

 

FONE/FAX 

  

E- MAIL 

      

DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO NÚMERO DO BANCO NOME DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA 

 
 

 

 

Brasília – DF,                     de                 de                         ____________________________________________________ 

                                                   Assinatura 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO N°  

  

CONTRATANTE 
 

  

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO 

CNPJ/MF N° 

DEPENDÊNCIA:  

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 

  

CONTRATADA 
 

  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ/MF N° 

ENDEREÇO:                                                                             CEP:                             FONE:                        FAX: 

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):                                         CI n°                             CPF/MF n° 
 

  

OBJETO 
 

  

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E AUXILIARES 

DE DIAGNOSE E TERAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA INFRAERO – PAMI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

MÉDICO OCUPACIONAL PARA EMPREGADOS DA INFRAERO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES 

TOXICOLÓGICOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - ETSP), PARA OS EMPREGADOS LOTADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 

 PREÇO/VALOR DO CONTRATO  

  

VALOR HONORÁRIOS MÉDICOS: TABELA CBHPM  ____ EDIÇÃO, ANO ____, COM BANDA DE FLEXIBILIZAÇÃO DE ___% (_________________________________) 

CONSULTA MÉDICA R$ _______ (_______________________________________________) 

SESSÃO DE ______________________ R$ ________ (______________________________________________________)  

VALOR SADT: TABELA CBHPM 4ª EDIÇÃO COM BANDA DE FLEXIBILIZAÇÃO DE ___% (_________________________________) 

VALOR US PARA TABELA TRI: R$ ________ (______________________________________________________) 

  

PRAZO 
 

  

DURAÇÃO: 60 meses. 

INÍCIO: a partir da expedição da Ordem de Serviço. 

  

FONTE DE RECURSOS 
 

  

RECURSOS: PRÓPRIOS                 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:                                                               

   

DOCUMENTAÇÃO 
 

 

  

CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE:                                    DOCUMENTAÇÃO ANEXA: 

 ( X ) INEXIG. DE LICIT. PROC. N.  

  

CONDIÇÕES 
 

  

O PRESENTE CONTRATO É ASSINADO EM  DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-Á POR SEUS ANEXOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM 

VIGOR QUE LHE SÃO APLICÁVEIS, EM ESPECIAL AS DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA INFRAERO, DORAVANTE DENOMINADO RILCI, DE 31 DE 

JANEIRO DE 2017, INSTITUÍDO PELO ATO NORMATIVO N. 122/PRESI/DF/DJ/2017, DE 31 DE JANEIRO DE 2017, SUJEITANDO-SE, NO QUE COUBER, ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.303, 

DE 30 DE JUNHO DE 2016 E  LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

  

LOCAL/DATA/ASSINATURA 

 

  

_____________,             de                                   de    20__. 

_____________________________________________              _______________________________________________ 

                               CONTRATANTE                                                                             CONTRATANTE    

______________________________________________            _______________________________________________ 

                              CONTRATADA                                                                                    CONTRATADA 

______________________________________________              ______________________________________________ 

TESTEMUNHA                                                                              TESTEMUNHA  

Nome:                                                                                               Nome: 

Cart. Ident.:                                                                                     Cart. Ident.: 
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A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, Empresa Pública Federal, criada nos termos da Lei n° 5.862, 

de 12 de dezembro de 1972, CNPJ/MF n° 00352294/0001-10, com registro de funcionamento na 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o n.º 40.089-1, com sede em Brasília-DF, SCS, 

Ed. Centro-Oeste, representada neste ato pelo seu Superintendente de Serviços de Recursos 

Humanos, ........................... CPF nº................, e pela sua Gerente de 

Benefícios,................................................ CPF nº................, e a 

..................................................................., com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - 

CNES nº ......................, com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o n.º 

........................, e estabelecida (o) à ........................... em ......................... neste ato representada(o) 

pelo(a) Sr.(s) ................................... – Carteira de Identidade nº ........................ – SSP/........, CRM 

..............., doravante denominada CREDENCIADO, resolvem firmar o presente instrumento 

particular de contrato para operacionalização da prestação de serviços de assistência médica, 

hospitalar e auxiliares de diagnóstico e terapia aos BENEFICIÁRIOS do Programa de Assistência 

Médica da INFRAERO – PAMI, em todo território nacional e regional. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES 

 

1.1. Para efeito deste contrato, entende-se por: 

 

INFRAERO - A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. 

 

CREDENCIADO - ...................................., que executará os serviços objeto deste 

Instrumento, de acordo com a modalidade especificada dentro de sua área de 

atuação; 

 

PAMI - Programa de Assistência Médica da INFRAERO. 

 

 

TISS – Sistema de Informação da Agência Nacional de Saúde para Troca de 

Informações em Saúde Suplementar. 

 

GUIAS TISS – Guias de Modelos padrão TISS definidas pela ANS. 

 

BENEFICIÁRIO - São os empregados, dirigentes, aposentados e seus dependentes 

definidos, como tal, no Regulamento do PAMI e Acordo Coletivo de Trabalho 

vigente. 

 

REGULAMENTO: Norma Interna do PAMI e Acordo Coletivo de Trabalho 

vigente. 

 

DEPENDÊNCIA - Sede, Centro de Serviços, Aeroportos, Estações Prestadoras de 

Serviços de Telecomunicação e Tráfego Aéreo. 

 

REGIONAL - Entende-se como Regional a abrangência da prestação dos serviços 

em, no mínimo, uma Unidade da Federação. 
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ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

DUT – Diretrizes de Utilização para cobertura de procedimentos 

 

TUSS – Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, que contém a codificação 

dos procedimentos cobertos. 

 

CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. 

 

CBR – Colégio Brasileiro de Radiologia 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 

CREDENCIAMENTO 

 

2.1. Integram o presente contrato, para todos os efeitos de direito, o Edital de 

Credenciamento, a Carta de Apresentação dos Documentos de Credenciamento, o 

Regulamento do Programa de Assistência Médica da INFRAERO - PAMI, as 

Instruções Complementares e as Rotinas e Procedimentos da INFRAERO. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. O CREDENCIADO prestará aos BENEFICIÁRIOS da INFRAERO, os serviços 

técnicos profissionais para os quais se habilitou, dentro de sua área de especialidade 

e previstos no REGULAMENTO. Para os serviços médicos ocupacionais, o 

CREDENCIADO prestará os serviços apenas aos EMPREGADOS da INFRAERO. 

 

3.1.1. O CONTRATO DE CREDENCIAMENTO NÃO CONTEMPLARÁ OS 

SEGUINTES ITENS: 

 

a) concessão de passagens e/ou hospedagem aos BENEFICIÁRIOS, 

decorrentes dos deslocamentos necessários ao atendimento médico 

hospitalar; 

 

b) internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais, exames 

diagnósticos, terapias e consultas médicas realizadas por profissionais 

de especialidades não reconhecidas pelo Conselho de Federal de 

Medicina; 

 

c) procedimentos esterilizantes, que não constarem no Rol de 

Procedimentos da ANS; 

 

d) atos ilícitos, interrupção provocada da gravidez e suas consequências 

imediatas ou tardias, tratamentos clínicos ou cirúrgicos não éticos e 

alterações do corpo; 
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e) fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato 

cirúrgico: prótese como qualquer dispositivo permanente ou 

transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou 

tecido, e órtese qualquer dispositivo permanente ou transitório, 

incluindo materiais de osteossíntese, que auxilie as funções de um 

membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico aqueles 

dispositivos cuja colocação ou remoção não requeiram a realização de 

ato cirúrgico; 

 

f) fornecimento de aparelhos ortopédicos; 

 

g) procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como 

órteses e próteses para o mesmo fim: todo aquele que não visa 

restaurar função parcial ou total de órgão ou parte do corpo humano 

lesionada seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; 

 

h) tratamento de senilidade, rejuvenescimento, repouso, convalescença e 

suas consequências e tratamentos em clínica de emagrecimento; 

 

i) tratamentos relacionados com métodos de infertilidade, através das 

diversas modalidades de inseminação artificial e impotência que não 

constarem no rol de procedimentos da ANS; 

 

j) aluguel de equipamentos e aparelhos, exceto aqueles necessários em 

regime de internação hospitalar, home care e decorrentes de acidente 

de trabalho tais como: respirador, cama hospitalar, cadeira de rodas, 

muletas, andador e qualquer outro com a mesma finalidade; 

 

k) despesas com extraordinários não relacionadas ao atendimento médico 

durante a internação hospitalar, tais como: jornais, TV, telefone, 

frigobar, serviço de lavanderia particular, indenização por dano ou 

destruição de objetos, etc.; 

 

l) despesa hospitalar de iniciativa do beneficiário e não prescrita pelo 

médico assistente; 

 

m) qualquer despesa com acompanhantes, exceto: 

 

- as de acomodação e alimentação (café da manhã, almoço e jantar) no 

caso de internação de BENEFICIÁRIOS menores de 18 (dezoito) e 

idosos a partir de 60 (sessenta) anos e/ou com incapacidade física 

eventual ou permanente no período de internação; 

 

- cobertura de despesas relativas a um acompanhante indicado pela 

mulher durante o trabalho de parto, parto e pós parto imediato. É 

considerado o pós-parto imediato as primeiras 48 (quarenta e oito) 

horas após o parto. 
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n) com exceção para os casos de incapacidade física eventual ou 

permanente no período de internação, mediante laudo médico; 

 

o) remoção para tratamentos clínicos ou cirúrgicos, ou procedimentos 

diagnósticos não cobertos pelo PAMI e remoções por via diferente da 

terrestre; 

 

p) tratamentos experimentais clínicos ou cirúrgicos; 

 

q) escleroterapia de varizes; 

 

r) tratamentos odontológicos de qualquer natureza, e suas 

consequências, inclusive os decorrentes de acidentes pessoais, exceto: 

 

– cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais; 

cobertos pelo PAMI; 

 

- cobertura da estrutura hospitalar necessária à realização dos 

procedimentos odontológicos, passíveis de realização em consultório, 

mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar. 

 

s) visita médica domiciliar, exceto para beneficiário em estado terminal 

ou Home Care; 

 

t) exames de qualquer espécie ou tratamento sem solicitação médica; 

 

u) exames de placenta, exceto nos casos de natimorto ou quando a 

gravidez for de alto risco, com o respectivo laudo do médico 

assistente; 

 

v) tratamento médico e exames de qualquer natureza, fora do território 

brasileiro; 

 

w) necropsia; 

 

x) medicamentos prescritos para uso domiciliar exceto os definidos como 

obrigatórios pela ANS; 

 

y) exame de paternidade; 

 

z) coleta de material em domicílio, exceto quando for um serviço 

oferecido pelo prestador sem custo para INFRAERO; 

 

aa) acomodação hospitalar em padrão superior ao estabelecido no subitem 

5.1.2.4 do Edital; 

 

bb) vacinas; 
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cc)  estabelecimento para acolhimento de idosos e internações que não 

necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar; 

 

dd) medicamentos que não possuem as indicações descritas na bula/manual 

registrado na Anvisa (uso off-label). 

 

3.2. A INFRAERO, ainda que sejam prestados, não se responsabiliza pelo pagamento de 

quaisquer outros atendimentos não previstos no REGULAMENTO e Rol de 

procedimentos Médicos e Eventos de Saúde da Agência Nacional de Saúde – ANS, 

ou qualquer outro que venha legalmente a substituí-lo e que não foram autorizados 

pela Infraero; 

 

3.3. Para os casos previstos no item 3.2 o CREDENCIADO, deverá notificar 

formalmente o beneficiário da não cobertura contratual e da cobrança destes, antes 

do atendimento; 

 

3.4. Durante a vigência do contrato é possível a inclusão ou exclusão de procedimentos, 

devendo ser formalmente solicitado e mediante pronunciamento por escrito da 

INFRAERO, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento da 

comunicação; 

 

3.5. Os serviços contratados serão descritos por procedimentos, de acordo com a Tabela 

de Terminologia Unificada em Saúde Suplementar – TUSS, vigente, observadas as 

coberturas do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO ATENDIMENTO 

 

4.1. O atendimento ao BENEFICIÁRIO será prestado mediante apresentação da Carteira 

de Identificação do Programa de Assistência Médica da INFRAERO – PAMI, 

observada a informação da validade, acompanhada da respectiva Carteira de 

Identidade ou outro documento de identificação com fotografia; 

 

4.1.1. Para o serviço médico ocupacional, o atendimento ao EMPREGADO será 

prestado mediante apresentação da Carteira de Identidade ou outro 

documento de identificação com fotografia e o pedido médico para realização 

do exame médico ocupacional (laboratorial, complementar ou clínico). 

 

4.1.2. É vedada a exigência de prestação pecuniária por parte do CREDENCIADO 

ou de seu corpo clínico aos BENEFICIÁRIOS, por qualquer meio de 

pagamento, referente aos procedimentos contratados, excetuados os casos 

previstos na regulamentação de saúde suplementar de mecanismos de 

regulação financeira. 

 
4.2. No ato do atendimento, o CREDENCIADO deverá preencher a Guia TISS pertinente 

ao serviço, que se encontra disponível no Site da INFRAERO, www.infraero.gov.br 

e o BENEFICIÁRIO deverá assinar a guia, devendo esta ser encaminhada à 

INFRAERO junto ao faturamento para pagamento dos serviços. 

 

http://www.infraero.gov.br/
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4.2.1. A critério do CREDENCIADO, a Guia poderá ser emitida por 

processamento de dados desde que atenda a todas informações necessárias à 

identificação do beneficiário e aos códigos e descrição dos serviços 

autorizados. 

4.3. As autorizações serão concedidas por meio do sistema eletrônico padrão TISS/XML. 

 

4.3.1.   Caso ocorra alguma excepcionalidade no sistema operacional a autorização 

deverá ser obtida junto à INFRAERO pelo CREDENCIADO ou pelo próprio 

beneficiário ou responsável. 

 

4.4. Para os procedimentos que necessitarem de autorização e o BENEFICIÁRIO não 

tenha posse de autorização e/ou guia autorizada pela INFRAERO, poderá ser exigida 

assinatura de Termo de Compromisso particular até que tenha autorização, caso 

contrário passa o atendimento a ser considerado como particular ao 

BENEFICIÁRIO. 

 

4.4.1. O BENEFICIÁRIO fica obrigado a apresentar à (ao) CREDENCIADA(O), 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o atendimento, a autorização da 

INFRAERO no pedido médico, ocasião em que, caso tenha assinado o 

Termo de Compromisso, receberá o mesmo de volta; 

 

4.5. Para os procedimentos relacionados à saúde ocupacional, a INFRAERO emitirá 

pedido médico ao empregado indicando os exames a serem realizados. 

 

4.5.1  Para a emissão das autorizações médicas, em regra, o prestador emitirá a 

autorização de acordo com o pedido médico via sistema da INFRAERO. 

 

4.5.2  Para os exames admissionais, tendo em vista que o empregado ainda não 

consta do sistema da INFRAERO, o prestador realizará os exames mediante a 

apresentação do pedido do médico do trabalho. 

 

4.6. Os atendimentos deverão ser pautadas nos padrões ético sendo assegurado aos 

beneficiários da Infraero o mesmo padrão de atendimento, conforto e higiene 

dispensado aos demais usuários do CREDENCIADO(A), sem discriminá-los ou 

atendê-los de forma distinta daquela dispensada às demais operadoras de plano de 

saúde e/ou pacientes particulares , sob pena de rescisão do Contrato. 

 

4.7. Os procedimentos a serem cobertos são de acordo com a cobertura mínima 

constantes dos anexos da Resolução Normativa nº 338, de 21 de outubro de 2013, 

ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ou qualquer outra que 

legalmente venha a substituí-la, seguindo as diretrizes de utilização especificadas 

pelos anexos da mesma Resolução e os constantes no Regulamento Interno da 

Infraero. 

 

4.8. Serviços de remoção: Quando necessário devem ser cobertos os casos de 

transferência do usuário entre hospitais ou para atendimento emergencial por 

ambulância (simples ou UTI), desde que aprovado pela INFRAERO.  
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4.9. Fica pactuado que, exceto os casos de emergência ou urgência, os atendimentos a 

seguir elencados, só poderão ser prestados depois de expressa autorização da 

INFRAERO; 

 

a) internação clínica e cirúrgica; 

b) internação domiciliar; 

 

c) procedimentos cirúrgicos; 

 

d) exames de diagnóstico em medicina nuclear; 

 

e) exames de ultrassonografia; 

 

f) neurofisiologia; 

 

g) densitometria óssea; 

 

h) ergometria, holter e ecocardiograma; 

 

i) exames angiológicos de doopler, fluxometria e investigação vascular 

ultrassônica; 

 

j) exames de hemodinâmica, exames cardiovasculares em medicina nuclear 

diagnóstica e imunocintilografia; 

 

k) exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neuroradiologia, 

angiografias, coronariografias, mielografias, radiologia intervencionistas e 

exames de ressonância magnética; 

 

l) exames de endoscopia digestiva, respiratória; 

 

m) sessões de fisioterapia, hidroterapia, RPG, psicologia, acupuntura e 

fonoaudiologia; 

 

n) hemodiálise; 

 

o) quimioterapia oncológica ambulatorial e radioterapia; 

 

p) órteses e próteses; 

 

q) videolaparoscopia; 

 

r) materiais especiais constantes na revista SIMPRO, acima de R$ 1.000,00, 

sendo que os que não constarem deve ter autorização independente do valor; 

 

s) medicamentos constantes na no guia farmacêutico BRASÍNDICE, acima de R$ 

1.000,00, sendo que os que não constarem deve ter autorização independente 

do valor. 
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4.10. Os procedimentos deverão ser executados por profissional de saúde habilitado para a 

sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e 

regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais; 

 

4.11. A CONTRADADA deverá dar prioridade no atendimento para os casos de urgência 

ou emergência, assim como as pessoas com sessenta anos de idade ou mais, as 

gestantes, lactantes e crianças até cinco anos de idade; 

 

4.12. Os casos considerados atendimento de urgência e emergência, o beneficiário deverá 

ser atendido de imediato e a autorização solicitada junto a Infraero em até 48 horas 

após o atendimento; 

 

4.13. Nos casos de internação hospitalar deverá oferecer: acomodação do tipo enfermaria 

e/ou apartamento (aposento com 01 (um) leito e acomodação para 01 (um) 

acompanhante, banheiro privativo, mobiliário necessário ao paciente e telefone); 

cobertura em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo; 

cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle e evolução da 

doença e elucidação diagnóstica; 

 

a) Na hipótese de indisponibilidade de vaga na acomodação contratada, o 

beneficiário será transferido para acomodação superior, cujo ônus será da 

Infraero. Devendo o CREDENCIADO comunicar imediatamente à Infraero; 

 

b) Havendo disponibilidade de vaga na acomodação contratada em outro prestador 

da rede credenciada a Infraero poderá remover o paciente para outro prestador 

da Rede Credenciada, arcando com o ônus desta, considerando suas condições 

clínicas e desde que autorizado pelo médico assistente. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

5.1. Hospitais e Internação Domiciliar: O atendimento deverá ser de 24 horas (vinte e 

quatro) horas ininterruptas; 

 

5.2. Consultórios, clínicas, laboratórios e Serviços de Radiologia: Atendimento em 

horário comercial; e 

 

5.3. Quando for o caso, o CREDENCIADO deverá manter central de atendimento 24 

(vinte e quatro) horas, de segunda a sexta-feira, sábados, domingos e feriados, que 

efetuará autorização dos procedimentos médicos e hospitalares solicitados, dentro 

das regras definidas neste edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 

 

6.1. O prazo de vigência do contrato decorrente deste Edital de credenciamento será de 

60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura. Caso não haja conveniência 

do contrato para a Infraero, ou não atendo os termos dos subitens 6.2, 6.3 e 6.4, o 

mesmo será rescindido mediante expresso aviso prévio de 30 (trinta) dias. 
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6.2. O contrato de credenciamento decorrente deste Edital poderá ser rescindido, de pleno 

direito, mediante infração de quaisquer das suas condições e, em especial, se a(o) 

CREDENCIADA(O): 

 

a) transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e/ou obrigações 

ajustadas no instrumento contratual; 

 

b) deixar de prestar, com eficiência, os serviços objeto do contrato; 

 

c) efetuar cobrança extra de numerários ao beneficiário; 

 

d) exigir do beneficiário, a assinatura de fatura, guia ou qualquer outro 

documento, em branco; 

 

e) ensejar reclamações do beneficiário ou dependente; 

 

f) utilizar mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional nº 20 de 1998). 

 

6.3. O contrato poderá ser rescindido pela INFRAERO, também de pleno direito, caso o 

CREDENCIADO incorra em quaisquer das hipóteses previstas nos Artigos 593 a 

609 do Código Civil, além do art. 67 do RILCI. 

 

6.4. Poderá ocorrer o descredenciamento, por justo motivo, com antecedência de 30 dias, 

nas seguintes situações: 

 

a) paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação; 

 

b) infração comprovada às normas sanitárias em vigor; 

c) alteração do contrato social que prejudique a execução do objeto contratual; 

 

d) liquidação extrajudicial, decretação de concordata ou falência; 

 

e) fraude ou dolo praticados e devidamente comprovados; 

 

f) impedimento, obstrução ou embaraço para fins de realização de qualquer exame 

ou diligência necessária o resguardo dos direitos das partes. 

 

6.4.1. O CREDENCIADO apresentará, no prazo de 05 dias úteis, contados do 

recebimento da notificação de rescisão, relação dos pacientes em tratamento 

continuado, pré-natal ou que necessitem de atenção especial.  
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6.4.2. No caso de paciente internado, o CREDENCIADO deve continuar 

prestando serviços até a alta hospitalar, e a Infraero assumirá todas as 

despesas de internação com base nos valores ajustados entre as partes. 

 

6.4.3. O CREDENCIADO deverá fornecer as informações necessárias à 

continuidade do tratamento para outro profissional de saúde, quando 

requisitado pelo beneficiário no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 

data da solicitação. 

6.4.4. Também são motivos de descredenciamento ou advertência: 

 

a) recusa ou mau atendimento aos BENEFICIÁRIOS, desde que 

comprovados formalmente pela INFRAERO, 

 

b) não cumprimento das condições contratadas ou não acatamento das 

normas previstas no PAMI; 

 

c) cobrança de quantias suplementares aos BENEFICIÁRIOS, a título de 

diferença de honorários, quando não autorizadas pela INFRAERO; 

 

d) mudança de local de atendimento para outra área, bairro ou cidade se o 

novo endereço não for conveniente para a INFRAERO; 

 

e) irregularidades observadas pela INFRAERO em conferência de faturas 

e relatórios; 

 

f) número de atendimentos que não justifiquem a manutenção do 

credenciamento; 

 

g) fechamento de unidade da INFRAERO instalada na localidade e não 

sendo do interesse da INFRAERO manter o credenciamento; 

 

h) falta de comunicação, por escrito à INFRAERO de quaisquer alterações 

cadastrais constantes do subitem 7.1, alíneas “a” a “f” do Edital de 

Credenciamento; 

 

i) não aceitação de acompanhamento do seu trabalho pela INFRAERO, 

inclusive por meio de auditoria médica contratada; 

 

j) falecimento do CREDENCIADO; 

 

k) cassação do registro pelo Conselho Regional; 

 

l) extinção da entidade; 

 

m) atendimento em especialidade em que o CREDENCIADO não tenha 

solicitado, previamente, a inclusão junto a INFRAERO; 
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n) modificação do tipo de entidade – Pessoa Jurídica para pessoa física ou 

vice-versa, podendo ser credenciada a nova personalidade jurídica, 

desde que haja interesse da INFRAERO; 

 

o) ao término do contrato, não havendo interesse da INFRAERO ou do 

CREDENCIADO, sem a necessidade de comunicação antecipada. 

 

6.4.5. Oficializado o descredenciamento o profissional ou a entidade ficam 

impedidos de realizarem novas cobranças referentes aos atendimentos a 

partir da data de oficialização do descredenciamento, devendo apresentar, 

imediatamente, a relação daqueles que estiverem em tratamento. 

 

6.4.6. No prazo de 60 dias, contados a partir da data do recebimento da 

comunicação de descredenciamento, devem ser concluídos os tratamentos 

até então iniciados, bem como apresentação de contas e devolução de 

material/documentos pertencentes à INFRAERO. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado até quarenta e cinco dias após a apresentação da 

respectiva Nota Fiscal/Fatura, acompanhados da(s) respectiva(s) Guia(s) de 

Encaminhamento devidamente preenchidas e com a autorização da Infraero para os 

procedimentos constantes no subitem 4.10, o(s) qual(is) deverá(ão) ser entregue(s) na 

_________, localizada no ____________; 

 

7.1.1. A fatura de cobrança deverá ser apresentada pela(o) contratada(o) até o 5º 

(quinto) dia útil de cada mês, por meio físico e padrão TISS no formato xml, 

acompanhada dos seguintes documentos:   

 

I) Protocolo de envio do arquivo eletrônico; 

II) Guia TISS, devidamente preenchida, sem rasuras e assinada pelo 

beneficiário; 

III) Apresentação das contas com a discriminação das despesas realizadas 

e respectivos comprovantes da prestação dos serviços tais como: 

prescrições médicas, solicitações de exames e procedimentos, boletins 

anestésicos, relatórios médicos, avaliações fisioterápicas e nutricional, 

quando for o caso; 

IV) Autorização da Infraero para os procedimentos constantes no item 4.6. 

 

7.1.2. O pagamento será feito por meio de Ordem de Pagamento Bancária- OPB; 

 

7.1.2.1. Os pagamentos somente serão processados nas quartas-feiras. 

Na eventualidade do quadragésimo quinto dia recair em outros 

dias da semana, o pagamento será processado na quarta-feira 

imediatamente subsequente; 
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7.1.2.2. não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na 

cláusula anterior; 

 

7.1.2.3. a situação prevista no subitem 7.1.2.1 não caracterizará atraso 

no pagamento, tampouco qualquer direito a atualização dos 

valores devidos; 

 

7.1.3. O pagamento previsto no subitem 7.1 será efetuado mediante a verificação 

da regularidade fiscal do CREDENCIADO; 

 

7.1.3.1. Constatada a situação de irregularidade o CREDENCIADO 

deverá ser comunicado e, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

regularizar-se. Findo o prazo retro fixado, e não atendida a 

solicitação, o CREDENCIADO terá, em até 60 (sessenta) dias, o 

contrato rescindido. 

 

7.1.4. A INFRAERO glosará da fatura apresentada pelo CREDENCIADO, os 

valores pertinentes aos serviços não prestados e/ou cobrados a maior ou, 

ainda, materiais e outros não utilizados. 

 

7.1.5. No caso de glosa efetuada no faturamento mensal, o CREDENCIADO, terá 

30 (trinta) dias após o comunicado oficial da INFRAERO, para recorrer. A 

Infraero terá o mesmo prazo para análise do recurso, e pagamento, caso seja 

devido. 

 

7.1.6. O prazo de prescrição das guias da INFRAERO é de 90 (noventa) dias, a 

partir das datas dos respectivos atendimentos ou alta hospitalar. 

 

7.1.7. As faturas não pagas em decorrência de problemas diversos (preenchimento 

incorreto, falta de assinatura de pacientes, ausência de descrição ou 

descrição parcial dos serviços prestados ou de anexos, etc.), serão 

devolvidas para os devidos ajustes, contando-se novo prazo de 30 (trinta) 

dias para pagamento, a partir de sua devolução pelo CREDENCIADO, 

respeitando-se o disposto nos subitens 7.1 e 7.5. 

 

7.1.8. Caso o prestador de serviço tenha realizado Credenciamento para assistência 

médica, hospitalar, ambulatorial e auxiliares de diagnose e terapia e optar 

por prestar serviços de saúde médico ocupacional e/ou serviços laboratoriais 

realizando ETSP, os serviços não poderão ser faturados em conjunto, as 

faturas deverão ser separadas respeitando o gênero do serviço a ser prestado. 

 

7.2. Respeitada a condição prevista no subitem 7.1 deste Contrato, em caso de atraso de 

pagamento, motivado pela INFRAERO, o valor a ser pago será atualizado 

financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, 

tendo como base o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo –IPCA “pro rata 

tempore”, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

AF =       [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP, onde 
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IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 

AF = Atualização Financeira; 

VP = Valor líquido da parcela a ser paga; 

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

pagamento. 

 

7.3. De conformidade com o que determina a Circular nº 3290, de 05/09/2005 do Banco 

Central do Brasil, o CREDENCIADO deverá informar, no documento hábil de 

cobrança o nome completo da Pessoa Jurídica, o CNPJ, nome do Banco, nº da 

Agência e nº da conta para depósito, pela INFRAERO, do crédito a que o 

CREDENCIADO tem direito. Os dados retromencionados, obrigatoriamente, 

deverão ser da Pessoa Jurídica credenciada. 

 

7.4. Quaisquer encargos incidentes sobre o objeto do presente Contrato, inclusive os 

sociais, previdenciários e tributários, são de exclusiva responsabilidade da(o) 

CREDENCIADA(O), a quem compete o devido recolhimento; 

 

7.5. A CONTRATANTE fará as retenções tributárias previstas em Lei repassando, em 

seguida, os valores retidos ao órgão arrecadador. 

 

7.6. Os valores devidos ao CREDENCIADO no que tange aos serviços prestados serão 

apurados da seguinte forma: 

 

1 - (O PREENCHIMENTO DESTE ITEM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM 

A PROPOSTA AVALIADA PELA INFRAERO) 

 

2 – (ATENÇÃO: CASO A EMPRESA OPTE POR REALIZAR OS SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICO OCUPACIONAL 

E/OU SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZANDO ETSP, DEVERÃO SER 

CELEBRADOS CONTRATOS ESPECÍFICOS PARA CADA SERVIÇO 

PRESTADO.)  

 

a) Honorários Médicos – Tabela da Associação Médica Brasileira - CBHPM – 

Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos,  

____Edição, ano ____, sendo que o valor da banda de flexibilização a ser 

utilizada é: ______% (___________________________ ). 

 

a.1. Consulta Médica R$ _____- (________________________________) 

 

OBS: esta banda de flexibilização não incidirá sobre o valor da consulta. 

 

a.2. Sessões: (Os itens abaixo deverão ser preenchidos somente pelos 

prestadores que dentro da sua área de atuação oferecer esses serviços): 

Sessão de Fonoaudiologia: R$ _____- 

(___________________________________) 

Sessão de Psicologia: R$ ______- 

(___________________________________) 
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Sessão de Acupuntura: R$ ______- 

(___________________________________) 

Sessão de RPG: R$ _______- 

(___________________________________) 

OBS: a banda de flexibilização não incidirá sobre os procedimentos de 

fonoaudiologia, RPG, psicoterapia e acupuntura. 

 

b) Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia – SADT – Tabela da Associação 

Médica Brasileira - CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos, ____Edição, ano ____, sendo que o valor da banda de 

flexibilização a ser utilizada é: ______% (___________________________ ). 

 

c) Serviços Hospitalares – Tabela Referencial da INFRAERO, sendo que o valor 

da Unidade de Serviços (US) de que trata a TRI é R$ ______ 

(___________________________ ). 

 

d) Medicamentos – Guia Farmacêutico BRASÍNDICE vigente na data do 

atendimento, preço de fábrica acrescido de uma taxa operacional de 38,24% 

(trinta e oito, vinte e quatro por cento) para custeio das despesas de controle, 

armazenamento, disponibilização e imposto. Produtos não constantes no 

Brasíndice, será a nota fiscal acrescido de  _____% (______ por cento). 

 

e) Materiais Descartáveis – Tabela SIMPRO, vigente na data do atendimento, 

referencial da Unidade da Federação para materiais descartáveis que terão 

como base o preço de fábrica constante da referida tabela, acrescido da 

margem de comercialização de ______% (___________________________). 

Outros materiais não constantes da tabela serão cobrados pelo valor da 

respectiva Nota Fiscal de compra do produto acrescido da referida margem de 

comercialização. 

 

f) Órteses Próteses e Materiais Especiais - OPME – Tabela SIMPRO, vigente na 

data do atendimento, referencial da Unidade da Federação que terão como base 

o preço de fábrica constante da referida tabela, acrescido da margem de 

comercialização de ____% (______ por cento). Outros materiais não 

constantes da tabela serão cobrados pelo valor da respectiva Nota Fiscal de 

compra do produto acrescido da referida margem de comercialização. 

 

g) Filmes Radiológicos – Tabela de Filmes Radiológicos, vigente na data do 

atendimento, expedida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. 

 

h) Os preços a serem pagos pela INFRAERO pelos serviços médicos 

ocupacionais aos empregados e respectivos dependentes obedecerão aos 

valores máximos da tabela constante do Anexo VI. 

 

i) Os preços a serem pagos pela INFRAERO pelos serviços laboratoriais, 

realizando ETSP (Exames Toxicológicos de Substâncias Psicoativas) 

obedecerão aos valores máximos da tabela constante do Anexo VI.  
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8. CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO OU REAJUSTE DO PREÇO 

 

8.1. Os preços referentes aos serviços tabelados, de que tratam as alíneas “d”, “e”, “f”, 

“g” e “h”, do subitem 7.6 deste Contrato, serão alterados nas mesmas datas de 

modificação das respectivas tabelas;  

 

8.2. Os preços referentes aos serviços tabelados, de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c”, 

do subitem 7.6 deste Contrato, bem como os serviços não contemplados na Tabela de 

Honorários Médicos da Associação Médica Brasileira – CBHPM, poderão ter seus 

preços reajustados, por meio da livre negociação, vedada a inclusão, por ocasião do 

reajuste, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente, observando-

se nos reajustes subsequentes o prazo mínimo de um ano contado a partir do último 

reajuste, considerando a data de aniversário do presente contrato. 

 

8.2.1. O reajuste deve ser aplicado anualmente na data de aniversário do contrato; 

 

8.2.2. O reajuste anual será livre sendo que o período de negociação será de 90 

(noventa) dias corridos, improrrogáveis, contados a partir de 1º (primeiro) 

janeiro de cada ano; 

 

8.2.3. Quando não houver acordo entre as partes ao término do período de 

negociação, conforme estabelecido no subitem 8.2.2, será aplicado o índice 

de reajuste definido pela ANS, limitado ao Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA; 

 

8.2.4. O IPCA a ser aplicado deve corresponder ao valor acumulado nos 12 meses 

anteriores à data de aniversário do contrato, considerando a última 

competência divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

estatística – IBGE; 

 

8.2.5. Ao índice de reajuste aplicado pela ANS será aplicado um Fator de 

Qualidade a ser descrito através de Instrução Normativa editada pela 

Agência; 

 

8.2.6. Não será aplicado o índice de reajuste definido pela ANS para órteses, 

próteses, materiais e medicamentos que sejam faturados separados dos 

serviços; 

 

8.2.7. Reajuste deve ser entendida como ajuste entre as partes visando manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

 

8.2.8. As alterações dos valores contratuais, em face do processo de reajuste, serão 

efetivadas através da celebração de Termo Aditivo ou Termo de 

Apostilamento, sendo vedado terminantemente efeito financeiro retroativo 

do instrumento firmado; 

 

8.2.9. O reajuste, compreendendo todas as suas fases, será registrada no processo 

de credenciamento. 
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9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. A INFRAERO fiscalizará, como melhor lhe convier e no seu exclusivo interesse, 

inclusive por meio de auditoria médica, o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo CREDENCIADO, designando representante para dirimir dúvidas 

existentes em casos que, porventura, houver implicação de ética médica. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

10.1. Além das obrigações legais, regulamentares e as demais constantes deste Instrumento 

e seus anexos, obriga-se, ainda, o CREDENCIADO a: 

 

10.1.1. realizar os serviços credenciados, com estrita obediência às normas 

pertinentes e utilizando-se de equipamentos apropriados; 

 

10.1.2. acatar a designação, feita pela INFRAERO, de profissional qualificado para 

acompanhar o cumprimento do presente Contrato, assegurando-lhe livre 

acesso a todas as dependências e registros relacionados com a prestação dos 

serviços ajustados, respeitada a ética médica; 

 

10.1.3. enviar à INFRAERO, quando solicitado, relatório médico declarando o 

diagnóstico final e o tratamento realizado, que deverá ser encaminhado em 

envelope fechado, confidencial, endereçado ao Serviço de Assistência 

Médica da INFRAERO, para ser anexado ao prontuário do paciente, desde 

que haja autorização do paciente ou trate-se do exame periódico obrigatório; 

 

10.1.4. permitir o acesso do beneficiário às informações sobre o faturamento que 

esteja sendo realizado em seu nome, em decorrência de atendimentos que 

lhe tenham sido prestados ou a seu dependente;  

 

10.1.5. permitir profissionais da Auditoria Interna da INFRAERO ou contratada 

pela Empresa o acesso a todas as informações necessárias para execução da 

regulação do PAMI, inclusive em suas dependências para visitas 

hospitalares. 

 

10.1.6. disponibilizar à Infraero, para efeitos de informação da produção 

assistencial, os dados assistenciais dos atendimentos prestados aos 

beneficiários, observadas as questões éticas e o sigilo profissional, quanto 

requisitados pela ANS, em atendimento ao disposto no inciso XXXI, do art. 

4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 

 

10.1.7. Comunicar à INFRAERO as alterações ocorridas na rede credenciada. 

 

10.1.8. Orientar os médicos obstetras a utilizar o partograma, disponibilizado no 

site da Infraero.gov.br, conforme disposição da Resolução Normativa da 

ANS Nº 368/2015 e suas atualizações. 
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10.1.9. na hipótese de haver queixas de beneficiários quanto ao atendimento 

prestado pelo CREDENCIADO, este deverá prestar esclarecimentos, por 

escrito, quanto ao serviço prestado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data de recebimento da notificação pela Infraero. 

 

10.1.10. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de 

credenciamento, qualificação e Regularidade Fiscal. 

 

10.1.10.1. Constatada a situação de irregularidade o CREDENCIADO 

deverá ser comunicado e, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularizar-se. Findo o prazo retro fixado, e não atendida a 

solicitação, o CREDENCIADO terá, em até 60 (sessenta) dias, o 

contrato rescindido. 

 

10.1.11. Manter vigente a(s) Licença(s) de funcionamento em nome do(s) 

estabelecimento(s) credenciado(s), expedida(s) pela Secretaria de Saúde do 

Governo do Estado, do Município ou do Distrito Federal, na forma da Lei 

ou Termo(s) de Responsabilidade Técnica ou declaração(ões) emitida(s) 

pelo órgão competente que o(s) desobrigue(m) de tal documento; 

 

10.1.12. Possuir alvará(s) ou autorização(ões) de funcionamento em nome do(s) 

estabelecimento(s) que está(ão) se inscrevendo ou declaração(ões) 

emitida(s) pelo órgão competente que o(s) desobrigue(m) de tal documento; 

 

Nota: A qualquer momento, a Infraero poderá solicitar ao Credenciado a 

apresentação dos documentos relacionados nos subitens 10.1.11 e 10.1.12 

deste contrato. 

 

10.1.13. Caso o CREDENCIADO seja cooperativa ou associação de profissionais de 

saúde obriga-se, ainda, a fazer com que o atendimento aos 

BENEFICIÁRIOS da INFRAERO seja executado dentro das normas 

impostas pelo exercício da profissão, bem como as solicitações da 

INFRAERO que se relacionam com o objeto deste Instrumento; 

 

10.1.14. As demais categorias de CREDENCIADOS, que não enquadradas no 

subitem 10.1.9, obrigam-se ainda a, além das obrigações listadas no subitem 

10.1, indenizar o beneficiário ou dependente, de imediato, pelos danos 

causados por ação ou omissão de seus empregados e/ou prepostos aos 

empregados da INFRAERO e seus respectivos dependentes, desde que 

provada a sua responsabilidade direta. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS COMINAÇÕES 

 

11.1. Sem prejuízo das sanções ajustadas na Cláusula Décima Segunda destas Condições 

Contratuais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente 

comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, à CONTRATADA poderão ser 

aplicadas, garantida a prévia defesa, as penalidades descritas nos subitens 11.1.1 a 
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11.1.5. A serem fixadas de acordo com a gravidade da infração e as circunstâncias 

envolvidas no caso concreto conforme a seguir: 

 

11.1.1. Advertência por escrito; 

 

11.1.2. Multa de 10% (dez por cento) da média dos últimos 12 (doze) pagamentos 

realizados; 

 

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a INFRAERO por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

11.1.4. Responder por perdas e danos ocasionados à CONTRATANTE, os quais 

serão apurados em competente processo, levando-se em conta as 

circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato; 

 

11.2. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 12.846/2013 à Contratada que: 

 

a) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

 

c) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou 

 

d) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública; 

 

11.3. A CONTRATADA, notificada da cominação que poderá lhe ser aplicada, terá o 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Notificação, para apresentar 

defesa prévia; 

 

11.3.1. Da decisão da ____________ sobre a aplicação da multa contratual caberá 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de ciência da 

decisão; 

 

11.3.2. A autoridade competente, ouvida a ___________, decidirá pela procedência 

ou não do Recurso; a decisão deverá ser comunicada formalmente à 

CONTRATADA. 

 

11.4. O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso, 

será atualizado financeiramente, tendo como base o Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor Amplo – IPCA “pro rata tempore”, pela fórmula estabelecida no item 

7.2 deste contrato. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
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12.1. O presente Contrato será rescindido, de pleno direito, mediante infração de quaisquer 

das suas condições e, em especial, se o CREDENCIADO: 

 

12.1.1. Deixar de prestar, com eficiência, os serviços objeto deste Instrumento; 

 

12.1.2. Exigir do BENEFICIÁRIO a assinatura de fatura, guia ou qualquer outro 

documento em branco; 

 

12.2. O presente contrato poderá ser rescindido pela INFRAERO, também, de pleno 

direito, caso o CREDENCIADO incorra em quaisquer das hipóteses previstas nos 

artigos 593 a 609 do Código Civil e no Art. 67 do RILCI; 

 

12.3. Qualquer uma das partes poderá declarar o presente Contrato resilido, a qualquer 

tempo e sem quaisquer ônus, desde que avise a outra parte, por escrito, com 

antecedência de 60 (sessenta) dias. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FONTE DE RECURSO 

 

13.1 As despesas decorrentes da prestação dos serviços médicos assistenciais aos 

empregados e respectivos dependentes e serviços laboratoriais, realizando ETSP 

(Exames Toxicológicos de Substâncias Psicoativas), correrão por conta do Código 

Orçamentário nº 311.03.0043/20145-6. 

 

13.2 As despesas decorrentes da prestação dos serviços médicos ocupacionais aos 

empregados, correrão por conta do Código Orçamentário nº 311.07.0298/20145-

6/001. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. Os casos aqui omissos serão decididos entre as partes contratantes, aplicando-se, no 

que couber, as disposições contidas no art. 593 a 609 do Código Civil Brasileiro e as 

disposições da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016; 

 

14.2. É vedado ao CREDENCIADO a cobrança de quantias suplementares, a qualquer 

título; 

 

14.3. O CREDENCIADO autoriza a inclusão de sua razão social, nome fantasia, endereço 

completo com CEP (Código de Endereçamento Postal) e telefones, bem como dos 

profissionais integrantes de seu corpo clínico e respectivas áreas de especialização, 

dias e horários de atendimento em livro de CREDENCIADO a ser distribuído aos 

BENEFICIÁRIOS, e ainda, a disponibilização desses dados no site da Infraero. 

 

14.4. É vedada a exclusividade na relação contratual, sendo as partes contratantes 

independentes para firmar outros instrumentos jurídicos com terceiros para a mesma 

finalidade. 
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14.5. A Infraero é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, e 

adota como política interna o seguinte princípio: “Conduzir nossos negócios com 

transparência e integridade, comprometida com a manutenção de um ambiente 

empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as formas de atos 

ilícitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer manifestação contrária 

aos princípios éticos preconizados.”. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

15.1. Fica eleito o foro do CREDENCIADO como o competente para dirimir quaisquer 

questões advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em 

duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus 

jurídicos efeitos. 

 

Local, ______ de ___________ de ____. 

 

_____________________________ 

INFRAERO 

_____________________________ 

INFRAERO 

 

_____________________________ 

CONTRATADA 

_____________________________ 

CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS : 

 

____________________________________________ 

 

Nome:_______________________________________ 

  

Cart. Ident.: 

TESTEMUNHAS : 

 

___________________________________________ 

 

Nome:______________________________________ 

  

Cart. Ident.: __________________________________ 
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ANEXO IV – MOTIVOS DE GLOSA 
 

1018 Falta informar hora de atendimento devido ao HE 

1200 Data da Alta diferente da existente na Autorização 

1210 Motivo da Alta diferente da existente na Autorização 

5010 Evento não foi autorizado pelo autorizador externo. 

5020 Evento da conectividade já foi pago. 

5030 Prestador da conectividade fora de sua vigência de validade. 

5040 Glosa da conectividade para conferência manual (evento possui complementares). 

5050 Quantidade enviada maior que a quantidade autorizada. 

5060 Data de atendimento da cobrança diferente da dada de autorização externa. 

6000 Evento necessita de autorização 

6010 Código de evento inválido 

6015 Código do grau inválido 

6020 Evento duplicado 

6030 Evento já Pago 

6040 Evento não permite movimentação fora do pacote. 

6050 A autorização deve estar fechada. 

6060 Falta CID alta 

7000 Código de beneficiário inválido 

7010 Beneficiário diferente da autorização 

7050 Beneficiário pertencente a outra filial 

8000 Código de executor inválido 

8005 Código do recebedor inválido 

8010 Código de solicitante inválido 

8015 Código do local de execução inválido 

8020 Executor diferente da autorização 

8021 Recebedor diferente do PEG. 

8030 Solicitante diferente da autorização 

8031 Recebedor diferente da autorização 

8032 Evento diferente da autorização 

8033 Grau diferente da autorização 

8034 Pagamento diferente da autorização 

8036 xTHM diferente da autorização 

8037 Acomodação diferente da autorizada 

8038 Local de execução diferente do autorizado 

8040 Número de contingência inválido 

8045 Auto. exige contrasenha (incorreta/inexistente) 

8050 Percentual de pagamento sem autorização 

8060 xTHM sem autorização 

8070 xTHM diferente do calculado 

8080 Acomodação diferente da calculada 

8100 Qtd para tratamento seriado inválida para o período 

8110 Evento ultrapassou a inc. máxima permitida na guia 

8200 Validade da tabela IRRF vencida 

8300 Fatura de cobrança antecipada de PF está em aberto 

8310 Fatura de cobrança antecipada de PF está vencida 
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8500 Material ou medicamento inativo 

8510 Item de mat/med com valor maior que o negociado 

9000 Quantidade cobrada maior que a autorizada 

9200 Solicitante inválido para a guia de encaminhamento 

9210 Apresentação de guia de encaminhamento vencida 

9220 Encaminhamento não autorizado 

9510 Valor cobrado maior que o negociado 

9515 Valor ultrapassou o máximo para adiantamento 

9520 Valor calculado não encontrado 

9530 Valor apresentado é maior que o máximo 

9550 Retorno sem perícia 

9620 Autorização vencida 

9621 Prazo de entrega de guia vencido 

9622 Guia devolvida sem permissão para regularização 

9623 Prazo para entrega do evento vencido 

9650 Data atendimento inválida 

9660 Tipo de tratamento não suporta evento cirúrgico 

9661 Regime de atendimento incompatível com evento 

9680 Evento/Grau/Cond. atendimento não comporta HE 

9690 Horário Especial incompatível com o atendimento 

9695 Horário especial 

9710 Grau não é válido para o evento 

9720 Data de atendimento anterior à data de autorização 

9730 Para internação deve informar a autorização válida 

9731 Data de atendimento fora do intervalo de internação 

9732 Data de validade do recibo de reembolso expirada 

9740 Falta autorização de intercâmbio 

9742 Falta senha de intercâmbio 

9750 Data atendimento superior ao recebimento do PEG 

9751 Evento inválido para o modelo de guia 

9752 Grau inválido para o modelo de guia 

9753 Característica atend. inválida p/ o modelo de guia 

9754 Nota fiscal já apresentada 

9755 Numeração de guia repetida 

9756 Evento inativo 

9757 Módulo do beneficiário não é repassado 

9758 Módulo do beneficiário pertence a outro congênere 

9759 Tipo de faturamento inválido para o congênere 

9760 Beneficiário repassado sem direito a atendimento 

9761 Só guias de recb. não faturar e repassados em pré 

9762 Prestador com CPF de um beneficiário do sistema 

9771 Origem do evento diferente do evento do prestador 

9772 Beneficiário titular sem salário 

9780 Acomodação incompatível com o regime de atendimento 

96050 Evento já cobrado como item de pacote 

97050 A conta do Beneficiário não pode ser processada pela Empresa 
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98050 Valor ultrapassou teto máximo reembolso Outros Estados 

99760 Nota Fiscal/Cupom com data vencida 

99770 Nota fiscal fora do prazo de validade 
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ANEXO V  

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL 
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ANEXO VI 

 

TABELA DE PREÇOS SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS (NACIONAL E 

BRASÍLIA) 

 

TABELA PREÇO - NACIONAL 

Descrição Código TUSS Valor Máximo 

Exame Clínico (emissão de atestado de saúde ocupacional – 

ASO 

10101011 R$ 44,58  

Audiometria tonal via aérea (tonal) 40103072 R$ 51,30 

Audiometria tonal via óssea (vocal) 40103099 R$ 45,14 

Eletrocardiograma – ECG com laudo 40101029 R$ 29,60 

Avaliação com cardiologista 10101012 R$ 66,32 

Eletroencefalograma – EEG em vigília 40103234 R$ 50,50 

Eletroencefalograma – EEG em foto estimulação 40103218 R$ 50,50 

Colesterol total sem fração 40301605 R$ 5,74 

Avaliação oftalmológica 10101012 R$ 62,92 

Acuidade visual 41301307 R$ 16,83 

Tonometria 41301323 R$ 25,93 

Motilidade ocular 41301200 R$ 21,16 

Discriminação de cores 41401271 R$ 24,37 

Triglicerídeos  40302547 R$ 5,30 

Creatinina Sérica 40301508 R$ 8,62 

Mamografia digital bilateral 40808041 R$ 119,86 

Hemograma completo com contagem de plaquetas 40304361 R$ 8,24 

Glicemia de jejum  40302040 R$ 3,81 

Grupo sanguíneo + fator RH 40304299 R$ 5,88 

Antígeno Prostático específico (PSA) total 40316149 R$ 28,34 

Antígeno Prostático específico (PSA) frações 40316130 R$ 35,58 

Anti HCV 40307026 R$ 27,26 

Avaliação psiquiátrica  10101012 R$ 76,76 

Avaliação otorrinológica 10101012 R$ 73,23 

Avaliação pneumológica 10101012 R$ 66,34 

Avaliação neurológica 10101012 R$ 66,34 

Espirometria (prova de função pulmonar) 40105075 R$ 68,99 

Teste ergométrico  40101045 R$ 105,65 

Raio-X de coluna lombo-sacra AP e perfil 40802051 R$ 36,60 

Raio-X de tórax PA e perfil  40805026 R$ 36,30 

Ac. Trans. Trans. Mucônico urinário 40316793 R$ 97,31 
Ácido hipúrico 40313042 R$ 13,18 

Ácido metil hipúrico 40313069 R$ 15,02 

Dosagem ala – U 40313018 R$ 11,06 

Dosagem de chumbo no sangue 40313107 R$ 24,79 

Ecocardiograma bi dimensional com doppler 40901106 R$ 277,38 

Vectoeletronistagmografia 40103749 R$ 119,83 
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TABELA PREÇO - BRASÍLIA 

Descrição Código TUSS Valor Máximo 

Exame Clínica (emissão de atestado de saúde ocupacional – 

ASO 

10101011 R$ 54,00 

Audiometria tonal via aérea (tonal) 40103072 R$ 48,97 

Audiometria tonal via óssea (vocal) 40103099 R$ 30,47 

Eletrocardiograma – ECG com laudo 40101029 R$ 30,00 

Avaliação com cardiologista 10101012 R$ 50,00 

Eletroencefalograma – EEG em vigília 40103234 R$ 50,00 

Eletroencefalograma – EEG em foto estimulação 40103218 R$ 50,00 

Colesterol total sem fração 40301605 R$ 4,55 

Avaliação oftalmológica 10101012 R$ 50,00 

Acuidade visual 41301307 R$ 15,00 

Tonometria 41301323 R$ 15,00 

Motilidade ocular 41301200 R$ 12,00 

Discriminação de cores 41401271 R$ 12,00 

Triglicerídeos  40302547 R$ 6,31 

Creatinina Sérica 40301508 R$ 12,51 

Mamografia digital bilateral 40808041 R$ 125,00 

Hemograma completo com contagem de plaquetas 40304361 R$ 10,11 

Glicemia de jejum  40302040 R$ 4,55 

Grupo sanguíneo + fator RH 40304299 R$ 5,25 

Antígeno Prostático específico (PSA) total 40316149 R$ 28,34 

Antígeno Prostático específico (PSA) frações 40316130 R$ 36,74 

Anti HCV 40307026 R$ 28,97 

Avaliação psiquiátrica  10101012 R$ 54,00 

Avaliação otorrinológica 10101012 R$ 50,00 

Avaliação pneumológica 10101012 R$ 54,00 

Avaliação neurológica 10101012 R$ 54,00 
Espirometria (prova de função pulmonar) 40105075 R$ 100,00 

Teste ergométrico  40101045 R$ 105,00 

Raio-X de coluna lombo-sacra AP e perfil 40802051 R$ 42,87 

Raio-X de tórax PA e perfil  40805026 R$ 42,87 

Ac. Trans. Trans. Mucônico urinário 40316793 R$ 13,73 

Ácido hipúrico 40313042 R$ 16,96 

Ácido metil hipúrico 40313069 R$ 19,94 

Dosagem ala – U 40313018 R$ 10,50 

Dosagem de chumbo no sangue 40313107 R$ 28,00 

Ecocardiograma bi dimensional com doppler 40901106 R$ 200,00 

Vectoeletronistagmografia 40103749 R$ 140,00 
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ANEXO VII  

 

REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL  

 

( Disponível no portal de licitações da Infraero: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao )  

 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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ANEXO VIII 

 

INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS Nº 120-002 CIVIL 

 

( Disponível no portal de licitações da Infraero: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ) 
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