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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2020 
 
 
PROCESSO Nº: 05/2020 
MODALIDADE/ INEXIGIBILIDADE Nº: 02/2020 
TIPO: CREDENCIAMENTO Nº 01/2020 
DATA: 17 DE DEZEMBRO DE 2020 
HORÁRIO: 15h00min até 17h00min 

 
 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1. A Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna pública a abertura de CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS interessadas na prestação de SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, EDIS E SEUS 
DEPENDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, 
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações, bem como de acordo com as condições deste Edital e de seus anexos. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. O presente edital de credenciamento tem por finalidade o credenciamento de 
pessoas jurídicas ou físicas interessadas na prestação de SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, EDIS E SEUS 
DEPENDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, 
de acordo com a Lei Municipal n. 64 de 22 de março de 2010 e em conformidade 
com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 
 
3. DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO E CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. A instituição interessada em se habilitar ao credenciamento deverá apresentar 
Requerimento, conforme o anexo I, acompanhado dos documentos de habilitação. 
 
3.2. O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo 
com o estabelecido neste Edital, será indeferido, podendo o interessado apresentar 
novo requerimento livre das causas do indeferimento. 
 
3.3. O credenciamento será realizado pela Comissão de Licitação e será conferido a 
Pessoas Jurídicas e Físicas com capacidade técnica e regularidade jurídico-fiscal, 
que não estejam sofrendo os efeitos das penalidades de suspensão do direito de 
licitar ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as 
condições fixadas neste Edital e em seus Anexos. 
 
3.4. Não poderão participar do credenciamento: 
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a) Empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, que se 
encontram sob concurso de credores ou em dissolução, liquidação ou intervenção; 
 
b) Empresas que estejam impedidas de transacionar com a administração pública. 
 
3.5. Independentemente de declaração expressa, a manifestação do interesse em 
participar do presente credenciamento implicará na submissão às normas vigentes e 
a todas as condições estipuladas neste Edital e em seus anexos. 
 
3.6. Preferencialmente os credenciados devem prestar serviços no Município de 
Santo Amaro da Imperatriz, entretanto, poderá haver credenciamento de 
interessados fora da base territorial do credenciante, ficando as despesas de 
transporte, alimentação, entre outras, a encargo do usuário. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
  
4.1. A documentação de habilitação deverá ser entregue na CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, no horário compreendido entre 15h00min às 
17h00min, do dia 17 de dezembro de 2020, na Rua Frei Fidêncio Feldmann, n. 
374, piso superior, Centro. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. Documentos necessários para habilitação de Pessoas Jurídica: 
 
5.1.1. Habilitação Jurídica, comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação:  
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:  
 
a) prova de inscrição no CNPJ;  
 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, dentro do prazo de validade;  
 
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, dentro do prazo de validade;  
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d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
 
e) Prova de regularidade para com o município de Santo Amaro da Imperatriz, 
observada a sua validade; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos 
termos do inciso V do art. 29 da Lei nº 8.666/93, mediante a apresentação da CNDT 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com efeito de 
negativa, demonstrando situação regular no cumprimento das obrigações 
trabalhistas instituídas por lei;  
 
g) Certidão Negativa Civil e Criminal do responsável técnico e da empresa, emitida 
pelo Poder Judiciário a que o Município domiciliar do técnico e da empresa esteja 
vinculado; 
 
h) Documentos do responsável legal da empresa: cópia da Carteira de Identidade 
(RG) e Cadastro de pessoa Física (CPF). 
 
5.1.3. Para a qualificação técnica serão exigidos: 
  
a) Prova do registro ou inscrição da entidade ou prestador de serviço no Conselho 
Regional de Odontologia; 
 
b) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica com os 
respectivos números dos registros na entidade profissional competente; 
 
c) Prova de que o interessado tem no seu objeto ou objetivo social atividade que 
permita a operação dos serviços descritos no Edital; 
 
d) Alvará e licença de funcionamentos válidos;  
 
e) Alvará emitido pela vigilância sanitária válido ou o protocolo de solicitação de 
renovação de alvará. 
 
5.2. Documentos necessários para habilitação de Pessoa Física: 
 
a) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
 
b) Certidão Negativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
d) Inscrição no INSS/PIS-PASEP; 
 
e) Inscrição no Imposto Sobre Serviços – ISS, se for o caso; e 
 
f) Comprovante de residência ou estabelecimento comercial; 
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g) Cópia do Diploma e Registro no Conselho Respectivo; 
 
5.3. O interessado deverá apresentar, ainda, as seguintes declarações: 
 
a) Declaração nos termos do inciso XXXlll do Art. 7º da Constituição Federal, 
conforme Anexo lI; 
 
b) Declaração expressa do representante legal da licitante de que seu proprietário 
ou sócio, nos últimos 6 (seis) meses não ocupou o cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, 
Vereador, ou auxiliar direto do Prefeito, bem como no mesmo período, não possuiu 
vínculo de matrimônio, parentesco afim ou consanguíneo até segundo grau, 
igualmente por adoção, com pessoas que tenha exercido os cargos mencionados 
(Art. 75 da Lei Orgânica Municipal), conforme anexo III; 
 
c) Declaração de disponibilidade de Recursos Humanos e Materiais para início de 
prestação de serviços imediatamente após a assinatura do Contrato, conforme 
Anexo IV; 
 
d) Declaração de Desimpedimento, na forma do Anexo V; 
 
5.4. Considerar-se-á habilitada apenas a entidade que apresentar os documentos 
exigidos nos prazos de validade neles previstos e, quando não mencionados, os 
documentos serão considerados válidos por até 6 (seis) meses, contados da data de 
sua emissão. 
 
5.5. Os documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas por um 
tabelião, ou por servidor público desta Câmara Municipal, sendo dispensada a 
autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet. 
 
6. DO PROCESSAMENTO 
  
6.1. Recebidos os envelopes de documentos dos interessados, a Comissão de 
Licitações fará a apreciação dos mesmos num prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados da data do recebimento. 
 
6.2. As informações fornecidas serão conferidas e a empresa que tiver sua 
habilitação rejeitada será comunicada oficialmente sobre os fatos que motivaram a 
rejeição. 
 
7. DAS COBERTURAS E PROCEDIMENTOS A SEREM PRESTADOS 
 
7.1. As especialidades odontológicas abrangidas por este Edital tem como base a 
Tabela de Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Odontológicos) do Sindicato dos Odontologistas do Estado do 
Piauí (ano de 2019) (http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--
cbhpo-864.html), constante do Anexo VI, e são:  

http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-864.html
http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-864.html
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DIAGNÓSTICO 

Código  

  Consulta odontológica 

  Consulta odontológica inicial 

  Consulta para avaliação técnica: auditoria inicial ou final 
  Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa da região BMF 

 Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia da região BMF 

  Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica da região BMF 

  Diagnóstico anatomopatológico em punção da região BMF 

  Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico 

  Diagnóstico e tratamento da halitose - por sessão 

  Diagnóstico e tratamento de estomatite herpética 

  Diagnóstico e tratamento de estomatite por candidose 

  Diagnóstico e tratamento de xerostomia 

  Diagnóstico por meio de enceramento - por arcada 

  Diagnóstico por meio de procedimentos laboratoriais 

 
 

RADIOLOGIA 

Código  

 Fotografia (unidade) 

 Modelos ortodônticos – par 

 Radiografia da ATM - série completa 

 Radiografia da mão e punho - carpal 

 Radiografia interproximal - bite-wing 

 Radiografia oclusal 

 Radiografia panorâmica 

 Radiografia periapical  

 Radiografia ânterio-posterior da região BMF 

 Radiografia póstero-anterior da região BMF 

 Slides - unidade  

 Telerradiografia com traçado computadorizado  

 Telerradiografia sem traçado computadorizado 

 Tomografia computadorizada por feixe cônico - cone beam 

 Tomografia convencional - linear ou multidirecional 

 
 

PREVENÇÃO 

Código  

 Aparelho protetor bucal (por arcada) 

 Aplicação tópica de flúor - por arcada 

 Atividade educativa em saúde bucal 

 Atividade educativa para pais e cuidadores 

 Controle de biofilme - por sessão 

 Profilaxia e polimento coronário 
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 Teste de capacidade tampão da saliva 

 Teste de contagem microbiológica 

 Teste de fluxo salivar 

 Teste de ph salivar 

 
 

ODONTOPEDIATRIA 

Código  

 Adequação do meio bucal - por arcada 

 Condicionamento em Odontologia 

 Controle de cárie incipiente - por consulta trimestral 

 Restauração em ionômero de vidro – Classe I - 1 face 

 Restauração em ionômero de vidro – Classe II - 2 faces 

 Restauração em ionômero de vidro – Classe II - 3 faces 

 Coroa de aço 

 Aplicação tópica de verniz fluoretado (por arcada) 

 Aplicação de cariostático -1 sessão - duas arcadas 

 Exodontia de decíduos 

 Remineralização - por sessão 

 Mantenedor de espaço fixo 

 Mantenedor de espaço removível 

 Pulpotomia em decíduo 

 Pulpectomia - independentemente da sequência do tratamento 

 Pulpotomia - independentemente da sequência do tratamento 

 Restauração atraumática - por elemento 

 Tratamento endodôntico em decíduos 

 Aplicação de selante - Técnica invasiva - por elemento 

 Aplicação de selante de fóssulas e fissuras - por elemento 

 Ulectomia 

 Ulotomia 

 
 

DENTÍSTICA 

Código  

 Ajuste oclusal por desgaste seletivo (por sessão) 

 Restauração de Amálgama - classe I - 1 face 

 Restauração de Amálgama - Classe II - 2 faces 

 Restauração de Amálgama - Classe II - 3 faces 

 Restauração de Amálgama - classe II - 4 faces 

 Restauração de porcelana (inlay / onlay) 

 Restauração em cerâmica pura - inlay e onlay 

 Restauração em cerômero - inlay e onlay 

 Restauração Metálica Fundida (inlay / onlay) 

 Restauração Resina Fotopolimerizável - Classe I - 1 face 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 2 faces 
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 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 3 faces 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 4 faces 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe III 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe IV 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe V 

 Restauração Temporária/tratamento expectante 

 Faceta Direta em Resina Fotopolimerizável 

 Clareamento de dente desvitalizado (por sessão) 

 Clareamento dentário caseiro (por arcada) 

 Clareamento dentário de consultório (por arcada) 

 Núcleo de Preenchimento 

 Tratamento de fluorose 

 Colagem de fragmentos dentários 

 
 

ENDODONTIA 

Código  

 Curativo de demora 

 Capeamento pulpar direto (excluindo restauração final) 

 Retratamento Endodôntico de Canino e Pré-Molar birradiculares 

 Retratamento Endodôntico de Incisivo/Canino /Pré-molar 
uniradiculares 

 Retratamento Endodôntico de Molar 

 Tratamento de perfuração endodôntico 

 Tratamento endodôntico de canino / pré-molar - birradiculares 

 Tratamento endodôntico de dentes com rizogênese Incompleta 
(por sessão) 

 Tratamento Endodôntico de Incisivo / Canino / Pré-molar - Uni – 
radicular 

 Tratamento Endodôntico de Molar 

 Remoção de Material Obturador Intracanal para Retratamento 
Endodontico 

 Remoção de Núcleo Intra-radicular (por elemento) 

 Preparo para Núcleo Intra-radicular 

 Remoção de Corpo Estranho Intracanal (por conduto) 

 
 

PERIODONTIA 

Código  

 Raspagem sub-gengival para tratamento não cirúrgico da 
periodontite grave de alto risco - por segmento 

 Raspagem sub-gengival para tratamento não cirúrgico da 
periodontite leve de baixo risco - por segmento 

 Raspagem sub-gengival para tratamento não cirúrgico da 
periodontite moderada de médio risco - por segmento 

 Raspagem supra-gengival para tratamento da gengivite - por 
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arcada 

 Dessensibilização dentária (por segmento) 

 Tratamento da manutenção para periodontite grave (2 em 2 
meses) 

 Tratamento de abscesso periodontal agudo 

 Tratamento de gengivite necrosante aguda - GNA (por sessão) 

 Tratamento de manutenção para periodontite leve (6 em 6 
meses) 

 Tratamento de manutenção para periodontite moderada (4 em 4 
meses) 

 Sepultamento radicular (por elemento) 

 Cirurgia periodontal a retalho - por segmento 

 Remoção de Fatores de Retenção 

 Imobilização dentária - decíduo ou permanente 

 Cunha proximal 

 Cirurgia a retalho - por segmento 

 Enxerto conjuntivo subepitelial - por elemento 

 Enxerto gengival livre - por elemento 

 Enxerto pediculado - por elemento 

 Tratamento regenerativo com enxerto de osso autógeno 

 Tunelização (por elemento) 

 Frenulectomia labial 

 Frenulectomia lingual 

 Frenulotomia labial 

 Frenulotomia lingual 

 Gengivectomia - por segmento 

 Gengivoplastia - por segmento 

 Odonto-secção - por elemento 

 Reconstrução de sulco gengivo-labial - por segmento 

 
 

CIRURGIA 

Código  

 Biópsia de lábio 

 Biópsia de língua 

 Biópsia de mandíbula 

 Biópsia de maxila 

 Bridectomia 

 Bridotomia 

 Cirurgia com aplicação de aloenxertos - por segmento  

 Cirurgia para torus mandibular - bilateral em uma sessão  

 Cirurgia para torus mandibular - unilateral  

 Cirurgia para torus palatino  

 Cirurgia para tumores odontogênicos - sem reconstrução  

 Citologia esfoliativa da região BMF  



         
        ESTADO DE SANTA CATARINA 

        CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 

        EXPEDICIONÁRIO RYD MANOEL DA SILVA 

 
   

 

Página 9 de 52 
 

Rua: Frei Fidêncio Feldmann, 374 – 1º Andar – Centro – Santo Amaro da Imperatriz/SC 

Fone: (48) 3245-4399 | E-mail: camara@santoamaro.sc.gov.br 

 Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático  

 Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático  

 Controle pós-operatório (por sessão)  

 Criocirurgia de neoplasias da região BMF (por sessão)  

 Crioterapia ou termoterapia (por sessão)  

 Drenagem de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região BMF - 
extra oral  

 Drenagem de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região BMF - 
intra oral  

 Enxerto com osso autógeno da linha oblíqua - por área enxertada  

 Enxerto com osso autógeno do mento - por área enxertada  

 Enxerto com osso liofilizado - por área enxertada 

 Exérese de mucocele 

 Exérese de cistos odontológicos de mandíbula e maxila 

 Exérese de lipoma em região BMF 

 Exérese de rânula 

 Exodontia de raiz residual  

 Exodontia a retalho  

 Exodontia de permanente  

 Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética  

 Implante ortodôntico - por unidade 

 Implante zigomático - por unidade 

 Levantamento do seio maxilar com osso autógeno 

 Levantamento do seio maxilar com osso homólogo 

 Levantamento do seio maxilar com osso liofilizado 

 Manutenção de tratamento cirúrgico - por sessão 

 Punção aspirativa 

 Punção aspirativa orientada por imagem 

 Reabertura e colocação de cicratizador implantodôntico - por 
unidade  

 Redução cruenta de fratura álveolo dentária  

 Redução incruenta de fratura álveolo dentária  

 Redução de luxação da ATM com bloqueio intermaxilar  

 Redução simples de luxação da ATM  

 Remoção de trabalhos protéticos - por elementos suportes  

 Retirada dos meios de fixação da região BMF  

 Reeducação e/ou reabilitação de distúrbios BMF - por sessão  

 Reeducação e/ou reabilitação de seqüelas em traumatismos da 
região BMF – por sessão 

 Regeneração tecidual guiada - RTG  

 Reimplante dentário com contenção 

 Remoção de Dente Incluso / Impactado  

 Remoção de dente semi Incluso / impactado  

 Remoção de dreno extra-oral 

 Remoção de dreno intra-oral 
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 Remoção de implante não osseo integrado 

 Remoção de implante ósseo integrado no seio maxilar 

 Remoção de odontoma 

 Remoção de tamponamento nasal 

 Retirada de corpo estranho oroantral ou oronasal da região BMF 

 Retirada de corpo estranho subcutâneo ou submucoso da região 
BMF 

 Retirada dos meios de fixação da região BMF 

 Sutura de ferida na região BMF 

 Tratamento conservador de Luxação da Articulação Têmporo-
Mandibular 

 Tratamento cirúrgico das fistulas buco nasal ou buco sinusal 

 Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região BMF - por 
lesão  

 Tratamento cirúrgico dos tumores benignos dos tecidos moles - 
Por Lesão  

 Tratamento de alveolite  

 Tratamento regenerativo com enxerto de osso autógeno  

 
 
7.2. NÃO são abrangidas por este edital as seguintes especialidades odontológicas: 
 

ORTODONTIA 

Código  

 Aletas Gomes 

 Aparelho de Thurow  

 Aparelho extra-bucal  

 Aparelho Ordotôntico Fixo Estético - por arcada  

 Aparelho Ordotôntico Fixo Metálico - por arcada  

 Aparelho ortodontico fixo metálico parcial  

 Aparelho Removível com alças Bionator invertida ou de Escheler  

 Aparelho de Protração Mandibular -APM  

 Arco Lingual  

 Barra Transpalatina Fixa 

 Barra Transpalatina Removível 

 Bionator de Balters 

 Blocos geminados de Clark (twinblock)  

 Botão de Nance  

 Contenção Fixa (por arcada)  

 Disjuntor Palatino  

 Distalizador de Hilgers  

 Distalizador tipo Jones Jig 

 Documentação eletromiográfica  

 Grade Palatina Fixa  

 Grade Palatina Removível  
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 Herbst Encapsulado  

 Manutenção de Aparelho Ortodôntico  

 Máscara Facial - Delaire, Tração Reversa 

 Mentoneira 

 Modelador elástico de Bimler 

 Obtenção de modelos gnatostáticos de Planas 

 Pistas diretas de Planas superior e inferior 

 Pistas indiretas de Planas 

 Placa de Hawley 

 Placa de Hawley com torno expansor 

 Placa de Schwarz 

 Placa Dupla de Sanders 

 Placa encapsulada de Maurício 

 Placa Lábio-ativa  

 Quadrihélice 

 Regulador de função de Frankel  

 Simões Network  

 
 

PRÓTESE 

Código  

 Conserto em prótese total / parcial 

 Coroa de acetato  

 Coroa de policarbonato  

 Coroa livre de metal sobre implante em ceramica  

 Coroa livre de metal sobre implante em cerômero  

 Coroa metalo Cerâmica  

 Coroa metalo cerâmica sobre implante  

 Coroa metalo plástica (cerômero)  

 Coroa metalo-plástica sobre implante (cerômero)  

 Coroa provisória (por elemento) 

 Coroa provisória prensada (por elemento)  

 Coroa provisória sobre implante  

 Coroa provisória sobre implante em carga imediata  

 Coroa total em Cerâmica Pura  

 Coroa total em cerômero  

 Coroa total metálica  

 Faceta em cerâmica pura  

 Faceta em cerômero 

 Guia cirúrgico para implantes  

 Guia cirúrgico para prótese total imediata  

 Intermediário protético para implantes  

 Manutenção de prótese sobre implantes  

 Núcleo Metálico Fundido 

 Órtese Miorrelaxante (placa oclusal estabilizadora)  
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 Órtese Reposicionadora (placa oclusal reposicionadora)  

 Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre dois implantes  

 Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre quatro ou mais 
implantes  

 Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre três implantes  

 Pino pré-fabricado  

 Prótese fixa adesiva direta provisória (por elemento)  

 Prótese fixa adesiva indireta em metalo cerâmica - por elemento  

 Prótese fixa adesiva indireta em metalo-plástica - cerômero - por 
elemento 

 Prótese parcial fixa em metalo cerâmica (por elemento)  

 Prótese parcial fixa em metalo plástica - cerômero (por elemento)  

 Prótese parcial fixa implanto-suportada (por elemento)  

 Prótese parcial fixa provisória (por elemento)  

 Prótese parcial fixa provisória em carga imediata (por elemento)  

 Prótese parcial removível com encaixes de precisão ou de 
semiprecisão  

 Prótese parcial removível com grampos bilateral  

 Prótese parcial removível provisória em acrílico com ou sem 
grampos  

 Prótese total (por arcada)  

 Prótese total imediata (por arcada)  

 Protocolo Branemarck em carga imediata para cinco implantes 
(parte protética)  

 Protocolo Branemarck em carga imediata para quatro implantes 
(parte protética)  

 Protocolo Branemarck para cinco implantes  

 Protocolo Branemarck para quatro implantes  

 Recimentação de trabalhos protéticos  

 Reembasamento de coroa provisória  

 Reembasamento de prótese total ou parcial (imediato)  

 Reembasamento de prótese total ou parcial (mediato)  

 
8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1. Os serviços referidos no item 7.1 do edital serão executados pelos 
Credenciados sob a responsabilidade do profissional habilitado no Conselho 
Regional de Odontologia. 
 
8.2. Os Credenciados deverão prestar os serviços nas condições e preços 
preestabelecidos neste edital. 
 
8.3. Os Credenciados deverão atender em estabelecimento indicado em seu alvará 
apresentado para habilitação. 
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8.4. O Credenciamento não gera obrigação do Credenciante encaminhar pacientes 
para os Credenciados, cabendo ao usuário optar por qual credenciado deseja se 
dirigir. 
 
8.5. Os Credenciados não poderão cobrar qualquer tipo de taxa dos pacientes 
encaminhados.  
 
8.6. Caso seja constatada a cobrança de taxas ou diferenças pelos serviços 
prestados será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de 
Empenho, a empresa poderá ser descredenciada e poderá ser aplicada a 
penalidade de suspensão para contratar com a administração pública municipal pelo 
período de 12 (doze) meses. 
 
8.7. Eventual mudança de endereço do estabelecimento do credenciado e de 
Técnico Responsável em sua empresa deverá ser imediatamente comunicada ao 
credenciante. 
 
8.8. O usuário se apresentará ao estabelecimento do credenciado e solicitará 
orçamento que indicará os serviços que serão prestados. 
 
8.9. A Câmara Municipal verificará se os serviços apresentados no orçamento estão 
cobertos pelo contrato para somente depois autorizar a realização do tratamento. 
 
8.10. Na hipótese de casos emergenciais, o credenciado poderá realizar o serviço 
necessário, independentemente de autorização prévia da Câmara Municipal. 
 
8.11. Não será paga a consulta inicial (exame clínico e orçamento) quando houver 
realização de tratamento odontológico. 
 
9. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
9.1. Os serviços serão remunerados com base nos valores constantes da Tabela de 
Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Odontológicos) do Sindicato dos Odontologistas do Estado do Piauí (ano de 2019) 
(http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-864.html), nos 
termos do Anexo VI. 
 
9.2. Será aplicado um redutor de 15% (quinze por cento) nos preços da tabela 
indicada no item 9.1. 
 
9.3. O pagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão 
da Nota Fiscal, a qual virá acompanhada do relatório dos serviços prestados. 
 
9.4. O usuário arcará com 20% (vinte por cento) do valor e a Câmara Municipal com 
80% (oitenta por cento) dos valores referentes aos serviços prestados. 
 

http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-864.html
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9.5. Para o efetivo pagamento, o credenciado deverá apresentar mensalmente à 
Câmara Municipal, até o 7º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, 
relatório com a listagem de prestação de contas, devidamente carimbada e 
assinada, contendo as seguintes informações:  
 
a) Nome Completo;  
 
b) Idade;  
 
c) Assinatura do paciente beneficiado;  
 
d) Tipo de procedimento realizado;  
 
e) Documento com a autorização da Câmara Municipal para realização do 
procedimento, quando for o caso. 
 
10. DO REAJUSTE DOS VALORES 
 
10.1. O reajuste dos valores será realizado quando da edição de nova Tabela de 
Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Odontológicos). Nesse caso, o credenciado deverá comunicar ao credenciante sobre 
a edição da nova Tabela e a Câmara Municipal verificará a necessidade ou não de 
aditivo contratual. 
 
10.2. Havendo a comunicação citada no item 10.1 fica resguardado ao credenciado 
o direito de utilizar o INPC caso os valores que tiverem sofrido reajuste sejam 
incompatíveis com a inflação. 
 
10.3. Não havendo a comunicação citada no item 10.1 por parte do credenciado, 
permanecerá a Tabela e os Valores até então vigentes.  
 
11. DOS RECURSOS  
 
11.1. Em qualquer fase deste Credenciamento caberá recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato em que foi adotada a decisão. 
 
11.2. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade 
superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado do recebimento do processo. 
 
11.3. Os recursos referentes aos atos de habilitação terão efeitos suspensivos, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
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11.4. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do 
prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para 
responder pela empresa.  
 
11.5. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do 
vencimento. 
 
11.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se 
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos 
interessados.  
 
12. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
 
12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes 
de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei 
8.666/93. 
 
12.2. Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o 
Edital, o interessado que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data 
de início do credenciamento, cabendo à Comissão decidir sobre a petição no prazo 
de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei n° 8.666/93. 
 
12.2. Somente serão recebidas e conhecidas as impugnações interpostas por 
escrito, em vias originais, protocoladas na Câmara Municipal e dentro dos 
respectivos prazos legais, sendo vedada a interposição via e-mail, fax, ou qualquer 
outro meio. 
 
12.3. Acolhida a impugnação, que implica em alteração do edital, será designada 
nova data para início da entrega e recebimento da documentação. 
 
12.4. A impugnação interposta tempestivamente pelo interessado não o impedirá de 
participar do presente processo de credenciamento até o trânsito em julgado da 
decisão que decidir seu questionamento. 
 
13. DO DESCREDENCIAMENTO  
 
13.1. O credenciado poderá, desde que não prejudique a saúde dos beneficiários, 
solicitar formalmente o descredenciamento, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. 
 
13.2. Em caso de solicitação de descredenciamento, os tratamentos em curso 
deverão ser concluídos pelo credenciado, salvo se o usuário concordar com que 
outra empresa credenciada conclua o tratamento. 
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13.3. O descredenciamento não eximirá o credenciado das garantias assumidas em 
relação aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe 
possam ser imputadas. 
 
14. DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO 
 
14.1. O credenciamento terá validade de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação. 
 
15. DO CONTRATO 
  
15.1. O contrato terá vigência a partir de 01.01.2021 até 31.12.2021, podendo ser 
prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 
(sessenta) meses, mediante concordância das partes e interesse público, na forma 
do inciso II do Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
16.1. A despesa decorrente do objeto deste credenciamento correrá por conta dos 
seguintes recursos orçamentários: (3.3.90.39.50.00.00.00). 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
17.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos com base nas disposições 
constantes da Lei n. 8.666/93 e nos princípios de Direito Público.  
 
17.2. A Câmara Municipal não responde, em hipótese alguma, nem 
subsidiariamente, por ações ou decisões judiciais referentes à má conduta 
profissional, por negligência, imprudência ou imperícia relativas aos atos praticados 
pela contratada na prestação dos serviços.  
 
17.3. Os habilitados assinarão o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, contados 
da notificação, podendo ser prorrogado por igual período, quando solicitado pela 
parte, por motivo justificado, nos termos do § 1º, artigo 64, da Lei 8.666/93  
 
17.4. Com a assinatura do Termo de Credenciamento, a contratada se obriga a 
aceitar as condições constantes deste Edital. 
 
17.5. Os credenciamentos realizados de acordo com este Edital poderão ser 
apostilados para serem regidos pelas presentes regras. 
 
17.6. Integram o presente Edital, de forma complementar entre si, os seguintes 
anexos: 
 
a) Anexo I – Requerimento; 
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b) Anexo II – Declaração do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República e 
inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666/93; 
 
c) Anexo III – Declaração art. 75 da Lei Orgânica Municipal; 
 
d) Anexo IV – Declaração informando disponibilidade de recursos humanos e 
materiais; 
 
e) Anexo V – Declaração de Desimpedimento; 
 
f) Anexo VI – Tabela de Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos) do Sindicato dos Odontologistas do 
Estado do Piauí (ano de 2019); 
 
g) Anexo VII - Minuta do Contrato. 
 
17.7. Os interessados que necessitarem de quaisquer esclarecimentos sobre o 
Edital, documentação e outros procedimentos deste Credenciamento poderão 
solicitá-los à COMISSÃO DE LICITAÇÕES, na Câmara Municipal de SANTO 
AMARO DA IMPERATRIZ, sito a Rua Frei Fidêncio Feldmann, 374, piso superior - 
Centro, nos dias úteis no horário das 14:00 às 17:00 horas. 
 
17.8. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informal, não garantindo direitos aos participantes. 
 

 
 

Santo Amaro da Imperatriz, 02 de dezembro de 2020. 
   
   

 
 
 
 
 

RICARDO PASSIG TURNES 
Presidente da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 
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ANEXO I 
REQUERIMENTO 

 
 
 

A empresa________________________, estabelecida à Rua/Av 
_______________ n.º __, bairro _______, na cidade de ________, inscrita no 
(CNPJ ou CPF) sob o n.º________________, vem requerer nos termos do edital de 
Credenciamento n. 01/2020, o seu credenciamento para a prestação dos serviços 
odontológicos constantes no item 7.1 do edital. 
 

Para tanto, manifesta a sua concordância com os termos do edital e da 
minuta do contrato padrão adotado pela Câmara, dos quais tem plena ciência. 

 
Ainda, manifesta a sua concordância quanto aos preços e instruções 

constantes da Tabela de Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos) do anexo VI e com o redutor de 
15% sobre os valores. 
 
a) Nome/Razão Social: 
 
b) CPF/CNPJ: 
 
c) Endereço Completo: 
 
d) CRO/SC: 
 
d) Fone/Fax:  
 
e) E-mail:  
 
f) Dados Bancários: 
 

 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

 
 

Santo Amaro da Imperatriz/SC _______, de ___________ de 2020. 
 
 
 
 

Assinatura 
Identificação do representante legal 

Carimbo Empresa 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO 

 
 

 
 

A empresa ________, inscrita no CNPJ nº  ________, declara, sob as 
penas da Lei que, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, Art. 7º da 
Constituição da República e inciso V do Art. 27 da Lei Federal no 8.666/93 e 
alterações, acrescido pela Lei no 9.854 de 27 de Outubro de 1999, não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos. 
 

Por ser verdade, firmo a presente, para que se possa tomar efeitos legais. 
  
 

Santo Amaro da Imperatriz/SC _______, de ___________ de 2020. 
 
 

 
 

Assinatura 
Identificação do representante legal 

Carimbo Empresa 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO ART. 75 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

 
 
 

A empresa ________, inscrita no CNPJ nº  ________, declara, sob as 
penas da Lei que, em cumprimento ao disposto no artigo 75, da Lei Orgânica do 
Município de Santo Amaro da Imperatriz e a alínea “b” do item 5.3 do edital, seu 
proprietário ou sócio, nos últimos 6 (seis) meses não ocupou o cargo de Prefeito, 
Vice-Prefeito, Vereador, ou auxiliar direto do Prefeito, bem como no mesmo período, 
não possuiu vínculo de matrimônio, parentesco afim ou consanguíneo até segundo 
grau, igualmente por adoção, com pessoas que tenha exercido os cargos 
mencionados. 
 

Por ser verdade, firmo a presente, para que se possa tomar efeitos legais. 
  
 

Santo Amaro da Imperatriz/SC _______, de ___________ de 2020. 
 
 
 

 
Assinatura 

Identificação do representante legal 
Carimbo Empresa 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO INFORMANDO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS E 
MATERIAIS 

  
  

 A empresa ________, inscrita no CNPJ n°________, declara, sob as 
penas da Lei que, em cumprimento a alínea “c” do item 5.3 do edital, possui os 
recursos humanos, materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços 
de coleta, realização e distribuição de consultas e procedimentos médicos, os quais 
estão à disposição aos usuários vinculados à Câmara Municipal de Santo Amaro da 
Imperatriz a partir da assinatura do contrato. 
 

Por ser verdade, firmo a presente, para que se possa tomar efeitos legais. 
  
 

Santo Amaro da Imperatriz/SC _______, de ___________ de 2020. 
 
 

 
 

Assinatura 
Identificação do representante legal 

Carimbo Empresa 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 
  
  

 A empresa ________, inscrita no CNPJ n°________, declara, sob as 
penas da Lei que, em cumprimento a alínea “d” do item 5.3 do edital, não incorre em 
qualquer dos impedimentos abaixo descritos: 

· Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
· Não se encontra sob processo de falência ou concordata; 
· Não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
· Não foi apenada com rescisão de contrato que por deficiência dos 

serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no 
transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos; 

· Não possui débitos com a Administração Municipal.        
  
Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e sob as penas da Lei. 

  
  

 Santo Amaro da Imperatriz/SC _______, de ___________ de 2020. 
 
 

 
 

Assinatura 
Identificação do representante legal 

Carimbo Empresa 
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ANEXO VI 
 

Tabela de Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Odontológicos) do Sindicato dos Odontologistas do Estado do 

Piauí (ano de 2019) 
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ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
 
TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS QUE CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO 
AMARO DA IMPERATRIZ E A 
EMPRESA ......................................... 

 
 
           

  De um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ, com sede na .................................................................................., 
.............................., inscrita no CNPJ sob n.º ................................, neste ato 
representada pelo Presidente da Câmara Municipal ........................, inscrição no 
CPF sob o n.º ............................, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e 
de outro lado, a empresa ..............................., com sede na rua ....., CEP ............., 
em ........................, inscrita no CNPJ n◦  ......................, , representada neste ato pelo 
........, inscrito no CPF sob o n◦ ................, doravante denominada CONTRATADA, 
com fundamento no Edital de Credenciamento n. 01/2020 e na Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente o artigo 25, celebram o 
presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do contrato a prestação de SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 
PARA OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, EDIS E SEUS DEPENDENTES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, de acordo com a Lei 
Municipal n. 64 de 22 de março de 2010 e em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital de Credenciamento n. 01/2020 e em seus Anexos. 
 
1.2. São considerados usuários dependentes do titular:  
 
a) Cônjuge ou companheiro; 
 
b) Filho consanguíneo ou por adoção solteiro, não emancipado, até completar a 
idade de 18 anos, e caso esteja cursando ensino superior, até completar a idade de 
24 anos;  
 
c) Enteado solteiro, não emancipado, até completar a idade de 18 anos, e caso 
esteja cursando ensino superior, até completar a idade de 24 anos; 
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d) Filho solteiro, não emancipado, cuja paternidade tenha sido reconhecida judicial 
ou extrajudicialmente, até completar a idade de 18 anos, e caso esteja cursando 
ensino superior, até completar a idade de 24 anos;  
 
e) Criança/adolescente sob guarda ou tutela do beneficiário titular, não emancipado, 
até completar a idade de 18 anos, e caso esteja cursando ensino superior, até 
completar a idade de 24 anos. 
 
f) Demais ascendentes ou descendentes até primeiro grau, não contemplados nas 
letras anteriores que comprovem dependência financeira com o titular. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS COBERTURAS E PROCEDIMENTOS A SEREM 
PRESTADOS 
 
2.1. As especialidades odontológicas abrangidas por este Contrato tem como base a 
Tabela de Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Odontológogicos) do Sindicato dos Odontologistas do Estado 
do Piauí (ano de 2019) (http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--
cbhpo-864.html), constante do Anexo I deste contrato, e são:  
 

DIAGNÓSTICO 

Código  

  Consulta odontológica 

  Consulta odontológica inicial 

  Consulta para avaliação técnica: auditoria inicial ou final 
  Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa da região BMF 

 Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia da região BMF 

  Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica da região BMF 

  Diagnóstico anatomopatológico em punção da região BMF 

  Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico 

  Diagnóstico e tratamento da halitose - por sessão 

  Diagnóstico e tratamento de estomatite herpética 

  Diagnóstico e tratamento de estomatite por candidose 

  Diagnóstico e tratamento de xerostomia 

  Diagnóstico por meio de enceramento - por arcada 

  Diagnóstico por meio de procedimentos laboratoriais 

 
 

RADIOLOGIA 

Código  

 Fotografia (unidade) 

 Modelos ortodônticos – par 

 Radiografia da ATM - série completa 

 Radiografia da mão e punho - carpal 

 Radiografia interproximal - bite-wing 

 Radiografia oclusal 

http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-864.html
http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-864.html
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 Radiografia panorâmica 

 Radiografia periapical  

 Radiografia ânterio-posterior da região BMF 

 Radiografia póstero-anterior da região BMF 

 Slides - unidade  

 Telerradiografia com traçado computadorizado  

 Telerradiografia sem traçado computadorizado 

 Tomografia computadorizada por feixe cônico - cone beam 

 Tomografia convencional - linear ou multidirecional 

 
 

PREVENÇÃO 

Código  

 Aparelho protetor bucal (por arcada) 

 Aplicação tópica de flúor - por arcada 

 Atividade educativa em saúde bucal 

 Atividade educativa para pais e cuidadores 

 Controle de biofilme - por sessão 

 Profilaxia e polimento coronário 

 Teste de capacidade tampão da saliva 

 Teste de contagem microbiológica 

 Teste de fluxo salivar 

 Teste de ph salivar 

 
 

ODONTOPEDIATRIA 

Código  

 Adequação do meio bucal - por arcada 

 Condicionamento em Odontologia 

 Controle de cárie incipiente - por consulta trimestral 

 Restauração em ionômero de vidro – Classe I - 1 face 

 Restauração em ionômero de vidro – Classe II - 2 faces 

 Restauração em ionômero de vidro – Classe II - 3 faces 

 Coroa de aço 

 Aplicação tópica de verniz fluoretado (por arcada) 

 Aplicação de cariostático -1 sessão - duas arcadas 

 Exodontia de decíduos 

 Remineralização - por sessão 

 Mantenedor de espaço fixo 

 Mantenedor de espaço removível 

 Pulpotomia em decíduo 

 Pulpectomia - independentemente da sequência do tratamento 

 Pulpotomia - independentemente da sequência do tratamento 

 Restauração atraumática - por elemento 

 Tratamento endodôntico em decíduos 
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 Aplicação de selante - Técnica invasiva - por elemento 

 Aplicação de selante de fóssulas e fissuras - por elemento 

 Ulectomia 

 Ulotomia 

 
 

DENTÍSTICA 

Código  

 Ajuste oclusal por desgaste seletivo (por sessão) 

 Restauração de Amálgama - classe I - 1 face 

 Restauração de Amálgama - Classe II - 2 faces 

 Restauração de Amálgama - Classe II - 3 faces 

 Restauração de Amálgama - classe II - 4 faces 

 Restauração de porcelana (inlay / onlay) 

 Restauração em cerâmica pura - inlay e onlay 

 Restauração em cerômero - inlay e onlay 

 Restauração Metálica Fundida (inlay / onlay) 

 Restauração Resina Fotopolimerizável - Classe I - 1 face 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 2 faces 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 3 faces 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 4 faces 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe III 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe IV 

 Restauração Resina Fotopolimerizável Classe V 

 Restauração Temporária/tratamento expectante 

 Faceta Direta em Resina Fotopolimerizável 

 Clareamento de dente desvitalizado (por sessão) 

 Clareamento dentário caseiro (por arcada) 

 Clareamento dentário de consultório (por arcada) 

 Núcleo de Preenchimento 

 Tratamento de fluorose 

 Colagem de fragmentos dentários 

 
 

ENDODONTIA 

Código  

 Curativo de demora 

 Capeamento pulpar direto (excluindo restauração final) 

 Retratamento Endodôntico de Canino e Pré-Molar birradiculares 

 Retratamento Endodôntico de Incisivo/Canino /Pré-molar 
uniradiculares 

 Retratamento Endodôntico de Molar 

 Tratamento de perfuração endodôntico 

 Tratamento endodôntico de canino / pré-molar - birradiculares 

 Tratamento endodôntico de dentes com rizogênese Incompleta 
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(por sessão) 

 Tratamento Endodôntico de Incisivo / Canino / Pré-molar - Uni – 
radicular 

 Tratamento Endodôntico de Molar 

 Remoção de Material Obturador Intracanal para Retratamento 
Endodontico 

 Remoção de Núcleo Intra-radicular (por elemento) 

 Preparo para Núcleo Intra-radicular 

 Remoção de Corpo Estranho Intracanal (por conduto) 

 
 

PERIODONTIA 

Código  

 Raspagem sub-gengival para tratamento não cirúrgico da 
periodontite grave de alto risco - por segmento 

 Raspagem sub-gengival para tratamento não cirúrgico da 
periodontite leve de baixo risco - por segmento 

 Raspagem sub-gengival para tratamento não cirúrgico da 
periodontite moderada de médio risco - por segmento 

 Raspagem supra-gengival para tratamento da gengivite - por 
arcada 

 Dessensibilização dentária (por segmento) 

 Tratamento da manutenção para periodontite grave (2 em 2 
meses) 

 Tratamento de abscesso periodontal agudo 

 Tratamento de gengivite necrosante aguda - GNA (por sessão) 

 Tratamento de manutenção para periodontite leve (6 em 6 
meses) 

 Tratamento de manutenção para periodontite moderada (4 em 4 
meses) 

 Sepultamento radicular (por elemento) 

 Cirurgia periodontal a retalho - por segmento 

 Remoção de Fatores de Retenção 

 Imobilização dentária - decíduo ou permanente 

 Cunha proximal 

 Cirurgia a retalho - por segmento 

 Enxerto conjuntivo subepitelial - por elemento 

 Enxerto gengival livre - por elemento 

 Enxerto pediculado - por elemento 

 Tratamento regenerativo com enxerto de osso autógeno 

 Tunelização (por elemento) 

 Frenulectomia labial 

 Frenulectomia lingual 

 Frenulotomia labial 

 Frenulotomia lingual 

 Gengivectomia - por segmento 
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 Gengivoplastia - por segmento 

 Odonto-secção - por elemento 

 Reconstrução de sulco gengivo-labial - por segmento 

 
 

CIRURGIA 

Código  

 Biópsia de lábio 

 Biópsia de língua 

 Biópsia de mandíbula 

 Biópsia de maxila 

 Bridectomia 

 Bridotomia 

 Cirurgia com aplicação de aloenxertos - por segmento  

 Cirurgia para torus mandibular - bilateral em uma sessão  

 Cirurgia para torus mandibular - unilateral  

 Cirurgia para torus palatino  

 Cirurgia para tumores odontogênicos - sem reconstrução  

 Citologia esfoliativa da região BMF  

 Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático  

 Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático  

 Controle pós-operatório (por sessão)  

 Criocirurgia de neoplasias da região BMF (por sessão)  

 Crioterapia ou termoterapia (por sessão)  

 Drenagem de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região BMF - 
extra oral  

 Drenagem de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região BMF - 
intra oral  

 Enxerto com osso autógeno da linha oblíqua - por área enxertada  

 Enxerto com osso autógeno do mento - por área enxertada  

 Enxerto com osso liofilizado - por área enxertada 

 Exérese de mucocele 

 Exérese de cistos odontológicos de mandíbula e maxila 

 Exérese de lipoma em região BMF 

 Exérese de rânula 

 Exodontia de raiz residual  

 Exodontia a retalho  

 Exodontia de permanente  

 Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética  

 Implante ortodôntico - por unidade 

 Implante zigomático - por unidade 

 Levantamento do seio maxilar com osso autógeno 

 Levantamento do seio maxilar com osso homólogo 

 Levantamento do seio maxilar com osso liofilizado 

 Manutenção de tratamento cirúrgico - por sessão 
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 Punção aspirativa 

 Punção aspirativa orientada por imagem 

 Reabertura e colocação de cicratizador implantodôntico - por 
unidade  

 Redução cruenta de fratura álveolo dentária  

 Redução incruenta de fratura álveolo dentária  

 Redução de luxação da ATM com bloqueio intermaxilar  

 Redução simples de luxação da ATM  

 Remoção de trabalhos protéticos - por elementos suportes  

 Retirada dos meios de fixação da região BMF  

 Reeducação e/ou reabilitação de distúrbios BMF - por sessão  

 Reeducação e/ou reabilitação de seqüelas em traumatismos da 
região BMF – por sessão 

 Regeneração tecidual guiada - RTG  

 Reimplante dentário com contenção 

 Remoção de Dente Incluso / Impactado  

 Remoção de dente semi Incluso / impactado  

 Remoção de dreno extra-oral 

 Remoção de dreno intra-oral 

 Remoção de implante não osseo integrado 

 Remoção de implante ósseo integrado no seio maxilar 

 Remoção de odontoma 

 Remoção de tamponamento nasal 

 Retirada de corpo estranho oroantral ou oronasal da região BMF 

 Retirada de corpo estranho subcutâneo ou submucoso da região 
BMF 

 Retirada dos meios de fixação da região BMF 

 Sutura de ferida na região BMF 

 Tratamento conservador de Luxação da Articulação Têmporo-
Mandibular 

 Tratamento cirúrgico das fistulas buco nasal ou buco sinusal 

 Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região BMF - por 
lesão  

 Tratamento cirúrgico dos tumores benignos dos tecidos moles - 
Por Lesão  

 Tratamento de alveolite  

 Tratamento regenerativo com enxerto de osso autógeno  

  

 
2.2. NÃO são abrangidas por este contrato as seguintes especialidades 
odontológicas: 
 

ORTODONTIA 

Código  

 Aletas Gomes 

 Aparelho de Thurow  
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 Aparelho extra-bucal  

 Aparelho Ordotôntico Fixo Estético - por arcada  

 Aparelho Ordotôntico Fixo Metálico - por arcada  

 Aparelho ortodontico fixo metálico parcial  

 Aparelho Removível com alças Bionator invertida ou de Escheler  

 Aparelho de Protração Mandibular -APM  

 Arco Lingual  

 Barra Transpalatina Fixa 

 Barra Transpalatina Removível 

 Bionator de Balters 

 Blocos geminados de Clark (twinblock)  

 Botão de Nance  

 Contenção Fixa (por arcada)  

 Disjuntor Palatino  

 Distalizador de Hilgers  

 Distalizador tipo Jones Jig 

 Documentação eletromiográfica  

 Grade Palatina Fixa  

 Grade Palatina Removível  

 Herbst Encapsulado  

 Manutenção de Aparelho Ortodôntico  

 Máscara Facial - Delaire, Tração Reversa 

 Mentoneira 

 Modelador elástico de Bimler 

 Obtenção de modelos gnatostáticos de Planas 

 Pistas diretas de Planas superior e inferior 

 Pistas indiretas de Planas 

 Placa de Hawley 

 Placa de Hawley com torno expansor 

 Placa de Schwarz 

 Placa Dupla de Sanders 

 Placa encapsulada de Maurício 

 Placa Lábio-ativa  

 Quadrihélice 

 Regulador de função de Frankel  

 Simões Network  

 
 

PRÓTESE 

Código  

 Conserto em prótese total / parcial 

 Coroa de acetato  

 Coroa de policarbonato  

 Coroa livre de metal sobre implante em ceramica  

 Coroa livre de metal sobre implante em cerômero  
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 Coroa metalo Cerâmica  

 Coroa metalo cerâmica sobre implante  

 Coroa metalo plástica (cerômero)  

 Coroa metalo-plástica sobre implante (cerômero)  

 Coroa provisória (por elemento) 

 Coroa provisória prensada (por elemento)  

 Coroa provisória sobre implante  

 Coroa provisória sobre implante em carga imediata  

 Coroa total em Cerâmica Pura  

 Coroa total em cerômero  

 Coroa total metálica  

 Faceta em cerâmica pura  

 Faceta em cerômero 

 Guia cirúrgico para implantes  

 Guia cirúrgico para prótese total imediata  

 Intermediário protético para implantes  

 Manutenção de prótese sobre implantes  

 Núcleo Metálico Fundido 

 Órtese Miorrelaxante (placa oclusal estabilizadora)  

 Órtese Reposicionadora (placa oclusal reposicionadora)  

 Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre dois implantes  

 Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre quatro ou mais 
implantes  

 Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre três implantes  

 Pino pré-fabricado  

 Prótese fixa adesiva direta provisória (por elemento)  

 Prótese fixa adesiva indireta em metalo cerâmica - por elemento  

 Prótese fixa adesiva indireta em metalo-plástica - cerômero - por 
elemento 

 Prótese parcial fixa em metalo cerâmica (por elemento)  

 Prótese parcial fixa em metalo plástica - cerômero (por elemento)  

 Prótese parcial fixa implanto-suportada (por elemento)  

 Prótese parcial fixa provisória (por elemento)  

 Prótese parcial fixa provisória em carga imediata (por elemento)  

 Prótese parcial removível com encaixes de precisão ou de 
semiprecisão  

 Prótese parcial removível com grampos bilateral  

 Prótese parcial removível provisória em acrílico com ou sem 
grampos  

 Prótese total (por arcada)  

 Prótese total imediata (por arcada)  

 Protocolo Branemarck em carga imediata para cinco implantes 
(parte protética)  

 Protocolo Branemarck em carga imediata para quatro implantes 
(parte protética)  
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 Protocolo Branemarck para cinco implantes  

 Protocolo Branemarck para quatro implantes  

 Recimentação de trabalhos protéticos  

 Reembasamento de coroa provisória  

 Reembasamento de prótese total ou parcial (imediato)  

 Reembasamento de prótese total ou parcial (mediato)  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Os serviços referidos na cláusula 2.1 do contrato serão executados pela 
CONTRATADA sob a responsabilidade do profissional 
____________________________registrado no_____ sob o n.___________. 
 
3.2. A CONTRATADA deverá prestar os serviços nas condições e preços 
preestabelecidos no Edital de Credenciamento n. 01/2020 e neste Contrato. 
 
3.3. A CONTRATADA deverá atender em estabelecimento indicado em seu alvará 
apresentado para habilitação. 
 
3.4. A CONTRATADA não poderá cobrar qualquer tipo de taxa dos pacientes 
encaminhados.  
 
3.5. Eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA e de 
Técnico Responsável em sua empresa deverá ser imediatamente comunicada ao 
contratante. 
 
3.6. O usuário se apresentará ao estabelecimento da CONTRATADA e solicitará 
orçamento que indicará os serviços que serão prestados. 
 
3.7. A CONTRATANTE verificará se os serviços apresentados no orçamento estão 
cobertos pelo contrato para somente depois autorizar a realização do tratamento. 
 
3.8. Na hipótese de casos emergenciais, a CONTRATADA poderá realizar o serviço 
necessário, independentemente de autorização prévia da Câmara Municipal. 
 
3.9. Não será paga a consulta inicial (exame clínico e orçamento) quando houver 
realização de tratamento odontológico. 
 
CLAUSULA QUARTA – DAS NORMAS GERAIS 
 
4.1. Os serviços ora contratados poderão ser prestados diretamente por profissionais 
da CONTRATADA. 
 
4.2. O setor de recursos humanos, no exercício do seu poder de controle e avaliação 
das ações, terá pleno acesso aos relatórios de serviços prestados. 
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4.3. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 
pessoal habilitado para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários sociais, fiscais, civis, criminais e comerciais resultantes 
de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos à CONTRATANTE. 
 
CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Para o cumprimento do objeto deste contrato a CONTRATADA se obriga a: 
 
a) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados com pessoal 
habilitado; 
 
b) Responsabilizar-se pela saúde dos seus funcionários, seus salários, encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, 
bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua 
responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e 
quaisquer comprovantes de pagamentos e quitação; 
 
c)   Responder integralmente pelas obrigações contratuais, no caso de, em qualquer 
hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas 
contra a CONTRATANTE; 
 
d) Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional do pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias; 
 
e) Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato; 
 
f)  Informar à CONTRATANTE eventual alteração de sua razão social, de seu 
estatuto ou contrato social, enviando cópia xerox autenticada da Certidão da Junta 
Comercial. 
 
5.2. A contratada não poderá ceder o presente contrato a terceiros, tampouco 
subcontratá-lo, no todo ou em parte; 
 
CLAUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
 
6.1. A CONTRATADA é responsável pela indenização de danos causados aos 
usuários, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 
imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando 
assegurado à CONTRATADA o direito de regresso. 
 
6.2. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pela Setor de 
Recursos Humanos não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos. 
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6.3. A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeito relativos à prestação de serviço nos estritos termos do Art. 14 
da Lei Federal nº 8.078 de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 
  
CLAUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Para o cumprimento do objeto deste contrato a CONTRATANTE obriga-se a: 
   
a) Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais; 
 
b) Averiguar os procedimentos denunciados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
8.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores apresentados na Tabela 
de Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Odontológicos) do Sindicato dos Odontologistas do Estado do Piauí 
(ano de 2019) (http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-
864.html), nos termos do Anexo I deste Contrato. 
 
8.2. Será aplicado um redutor de 15% (quinze por cento) nos preços da tabela 
indicada na cláusula 8.1 
 
8.3. O pagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão 
da Nota Fiscal, a qual virá acompanhada do relatório dos serviços prestados. 
 
8.4. O usuário arcará com 20% (vinte por cento) do valor e a Câmara Municipal com 
80% (oitenta por cento) dos valores referentes aos serviços prestados pela 
CONTRATADA. 
 
8.5. Para o efetivo pagamento, a CONTRATAD deverá apresentar mensalmente à 
Câmara Municipal, até o 7º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, 
relatório com a listagem de prestação de contas, devidamente carimbada e 
assinada, contendo as seguintes informações:  
 
a) Nome Completo;  
 
b) Idade;  
 
c) Assinatura do paciente beneficiado;  
 
d) Tipo de procedimento realizado;  
 
e) Documento com a autorização da Câmara Municipal para realização do 
procedimento, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS VALORES 

http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-864.html
http://www.cropi.org.br/noticias/tabela-de-procedimentos--cbhpo-864.html
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9.1. O reajuste dos valores será realizado quando da edição de nova Tabela de 
Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Odontológicos). Nesse caso, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE 
sobre a edição da nova Tabela e a Câmara Municipal verificará a necessidade ou 
não de aditivo contratual. 
 
9.2. Havendo a comunicação citada na cláusula 9.1 fica resguardado à 
CONTRATADA o direito de utilizar o INPC caso os valores que tiverem sofrido 
reajuste sejam incompatíveis com a inflação. 
 
9.3. Não havendo a comunicação citada na cláusula 9.1 por parte da CONTRATADA 
permanecerá a Tabela e os Valores até então vigentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCREDENCIAMENTO  
 
10.1. A CONTRATADA poderá, desde que não prejudique a saúde dos beneficiários, 
solicitar formalmente o seu descredenciamento, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 
 
10.2. Em caso de solicitação de descredenciamento, os tratamentos em curso 
deverão ser concluídos pela CONTRATADA, salvo se o usuário concordar com que 
outra empresa credenciada/contratada conclua o tratamento. 
 
10.3. O descredenciamento não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas 
em relação aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente 
lhe possam ser imputadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 
11.1. O contrato terá vigência a partir de 01.01.2021 até 31.12.2021, podendo ser 
prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 
(sessenta) meses, mediante concordância das partes e interesse público, na forma 
do inciso II do Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.2. A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá comunicar a 
sua intenção, por escrito, a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
12.1. Fica a CONTRATADA sujeita às sanções e multas previstas nos artigos 86 e 
87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas na legislação referente a licitações e contratos administrativos. 
 
12.2. Caso a CONTRATADA venha a se conduzir culposamente no curso do 
contrato, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do 
contrato, ser-lhe-á cominada uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
fatura total do mês de ocorrência do fato. 
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12.3. Caso a CONTRATADA venha a se conduzir dolosamente durante a execução 
do fornecimento, a multa será de 3% (três por cento) sobre o valor da fatura total do 
mês de ocorrência do fato. 
 
12.4. Caso a CONTRATADA abandone o fornecimento do serviço, além de outras 
cominações legais, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual 
projetado do contrato. 
 
12.5. O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos à CONTRATADA. 
 
12.6. Serão consideradas de força maior para isenção da multa: 
 
a) greve generalizada dos empregados da empresa contratada; 
 
b) interrupção dos meios normais de transporte; 
 
c) acidente em que implique o retardamento da execução dos serviços sem culpa 
por parte da contratada. 
 
12.7. A CONTRATADA será declarada inidônea para licitar e contratar com a 
Administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
12.8. Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA o direito a defesa e ao 
contraditório. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1. A Câmara Municipal poderá declarar rescindido o contrato, independentemente 
de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, por interesse público devidamente 
qualificado e no caso de a CONTRATADA infringir quaisquer das cláusulas 
contratuais, ou: 
 
a) Se cometida qualquer fraude pela empresa; 
 
b) Se a empresa insistir em não cumprir quaisquer obrigações e, ou, 
responsabilidades a ela afeta, nos termos de que dispõe o presente Contrato; 
 
c) Se a instituição entrar em concordata ou dissolução, ou nela ocorrer falecimento 
de sócio que prejudique o bom andamento do serviço; 
 
d) Quando, após reiteradas notificações, ficar evidenciada incapacidade, imperícia 
ou má-fé por parte da empresa na condução do serviço; 
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e) subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da 
CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrumento; 
 
f) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a 
juízo da Câmara Municipal, prejudiquem a execução deste Contrato. 
 
13.2. Na rescisão aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
14.1. A despesa decorrente do objeto deste credenciamento correrá por conta dos 
seguintes recursos orçamentários: (3.3.90.39.50.00.00.00). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
 
15.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização por parte da CONTRATANTE 
quanto a aferição da qualidade e eficiência dos serviços executados, devendo 
atender todos os pedidos de informação que se fizerem necessários. 
 
15.2. A CONTRATADA facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a 
fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe 
forem solicitados pelos servidores/vereadores/dependentes. 
 
15.3. A existência de fiscalização não eximirá a CONTRATADA de nenhuma 
responsabilidade pela execução do serviço. 
 
15.4. Constatada qualquer irregularidade ao disposto neste contrato, a 
CONTRATANTE lavrará Auto de Constatação de Irregularidade e notificará a 
CONTRATADA sobre eventuais providências que esta deva tomar para saná-las e 
das sanções administrativas aplicadas. 
 
15.5. Em qualquer hipótese é assegurado ao contratado amplo direito de defesa, 
nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. A legislação aplicável à execução deste contrato é a Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
16.2. Os casos omissos neste edital serão resolvidos com base nas disposições 
constantes da Lei n. 8.666/93 e nos princípios de Direito Público.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
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17.1. Para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato, fica eleito o foro da 
Comarca de Santo Amaro da Imperatriz/SC. 
 
E por estarem justas e contratadas, de pleno acordo com as cláusulas e condições 
ora fixadas, firmam o presente, em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às 
testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos. 
  
 
Santo Amaro da Imperatriz, SC, _____de _________________ de 2020. 
  
 
 
 
_____________________               _____________________  
Contratante                                        Contratada  
  
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:    ___________________    _________________ 
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ANEXO I 
 

Tabela de Procedimentos – CBHPO (Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Odontológicos) do Sindicato dos Odontologistas do Estado do 

Piauí (ano de 2019) 
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