
 

 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022 

 

A PLADISA PLANOS DE SAÚDE SA, inscrita no CNPJ 17.897.995/0001-38, 

com sede em Coronel Fagundes, 100 - sala 02, Centro, município de Videira, 

estado de Santa Catarina, representado por seu Diretor Comercial, Senhor 

RENATO MICHAEL CARNEIRO BORGES, brasileiro, portador do CPF 

7.327.979-49, TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará 

credenciamento de pessoas jurídicas para fornecimento de próteses, materiais 

especiais e dispositivos implantáveis em procedimentos cirúrgicos para os 

beneficiários da supracitada Operadora, de acordo com as condições 

estabelecidas no presente instrumento. As interessadas podem obter o Edital de 

Credenciamento acessando o site oficial da CREDENCIANTE 

(www.pladisa.com.br). 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente edital tem por objeto credenciamento de pessoas jurídicas para 

fornecimento de próteses, materiais especiais e dispositivos implantáveis em 

procedimentos cirúrgicos, nos termos especificados neste edital e nas condições 

estabelecidas em seus anexos. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CREDENCIAMENTO 

2.1 Será credenciada como fornecedora de órteses, próteses e materiais 

especiais (OPME) toda pessoa jurídica que atender as disposições deste 

instrumento. 

2.2 Não será credenciada a pessoa jurídica que: 

a) Se encontrar em processo falimentar ou de recuperação judicial ou extrajudicial; 

b) Não apresentar documentação completa conforme solicitado neste instrumento; 

 

3. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

3.1 A solicitação de credenciamento deverá ser enviada por e-mail para o endereço 

enfermagem@pladisa.com.br no período de vinte e dois (22) de março a cinco 

(05) de maio do ano de 2022. O assunto do e-mail deve vir sinalizado como 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022 – SOLICITAÇÃO. 

3.2 Neste e-mail devem vir contidos os seguintes documentos: 

a) Requerimento de Credenciamento (Anexo 1); 

b) Prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

c) Ato constitutivo da empresa, estatuto ou contrato social, em vigor e devidamente 

registrados nos órgãos competentes; 

d) Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal da 

interessada; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 
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f) Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeito de negativas relativa à 

Fazenda Federal; 

g) Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeito de negativas relativa à 

Fazenda Estadual; 

h) Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeito de negativas relativa à 

Fazenda Municipal; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

j) Declaração de que não emprega menores de 18 anos em condições insalubres 

(Anexo 2); 

k) Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária e Licença de Funcionamento 

Municipal; 

l) Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Anexo 3); 

m) Declaração aceitando as condições do edital/Informando os endereços 

eletrônicos oficiais da empresa Anexo 4); 

n) Declaração de Capacidade Técnica de Fornecimento (Anexo 5); 

o) Termo de Aceite de Credenciamento (Anexo 6). 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

4.1 Os materiais fornecidos pela CREDENCIADA deverão ter aprovação dos órgãos 

de controle de qualidade – registro regular na ANVISA. 

4.2 Os materiais fornecidos devem ser nacionais, sendo as exceções de 

fornecimento de materiais importados ajustadas entre as partes de acordo com 

o caso clínico do cliente e de acordo com a auditoria médica. 

4.3 A CREDENCIANTE se reserva o direito de fiscalizar a qualidade das OPME 

entregues nos processos de fornecimento através de seu serviço de auditoria. 

4.4 A fiscalização exercida pela CREDENCIANTE não abrevia a responsabilidade 

da CREDENCIADA no que concerne a fiel execução do objeto contratado. 

4.5 O desatendimento das condições estabelecidas no presente edital poderá 

ensejar o descredenciamento da CREDENCIADA, assegurando o direito 

contraditório e de ampla defesa. 

4.6 Não será efetuado o pagamento de notas fiscais emitidas em desacordo com as 

formalidades estipuladas neste edital. 

4.7 As glosas realizadas pela CREDENCIANTE serão comunicadas por escrito à 

CREDENCIADA, afim de serem analisadas e, sendo o caso, reapresentadas na 

competência subsequente. 

4.8 A comunicação entre as partes será sempre formal. 

4.9 Em casos de urgência e emergência, não se justifica superfaturamento de OPME 

quando necessária pronta utilização. Nesses casos, o CREDENCIADO deverá 

promover a oferta em seus estoques de materiais que prezem pela 

economicidade, evitando a utilização de materiais mais caros sempre que 

existam opções mais econômicas similares, amplamente aceitas pelos 

profissionais e protocolos técnicos, assemelhando-se ao praticado pelas 

operadoras em casos similares.  



 

 

4.10 Todo OPME utilizado em casos de urgência e emergência deverá ser 

fartamente justificado, acompanhado de invólucros, orçamentos de fornecedores 

diferentes para critério comparativo, e será submetido a processo de auditoria 

por parte do CREDENCIANTE, podendo ter os valores negociados. 

4.11 Cirurgias realizadas em caráter de não comprovada e inequívoca 

urgência/emergência, com destaque para aquelas que têm necessidade de 

utilização de OPME, incluindo aquelas indicadas por motivo álgico sem 

comprovada ineficácia medicamentosa e, principalmente, aquelas realizadas 

sem a autorização prévia da equipe de auditoria médica do CREDENCIANTE 

não serão aceitas e não terão Guias de Encaminhamento geradas pelo 

CREDENCIANTE. 

 

Parágrafo Único: a CREDENCIANTE se reserva o direito de realizar solicitação 

de fornecimento a qualquer empresa presente no mercado, mesmo que a 

mesma não conste no seu rol de credenciadas, caso as credenciadas não 

atendam aos seguintes aspectos: 

a) Não possuir material nacional; 

b) O material disponível não atender as especificações médicas solicitadas 

para o caso; 

c) O valor tabelado estar fora do valor do mercado e não houver acordo de 

ajuste entre a CREDENCIANTE e a CREDENCIADA para adequação de 

valor; (entende-se valor de mercado aquele entre o percentual de 10% 

sobre a média praticada entre as empresas fornecedoras) 

c.1) Nesses casos poderá a CREDENCIANTE, negociar valores com a 

CREDENCIADA, mediante apresentação de três orçamentos distintos com 

registro ANVISA e aplicação de taxa de comercialização de 15% sobre o valor 

daquele de menor valor, desde que, aprovado através de seu serviço de pré 

auditoria. 

 

 

5. DOS PREÇOS / DO REAJUSTE / DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

5.1 A CREDENCIANTE pagará à CREDENCIADA, pelas OPME fornecidas, os 

valores correspondentes estabelecidos entre as partes ao final do processo de 

credenciamento. 

5.2 Os valores poderão ser revistos a cada 12 meses da data do credenciamento, 

neste caso, a CREDENCIADA deve encaminhar nova proposta à 

CREDENCIANTE. 

5.3 Em caso de verificação de divergência de valores praticados, com relação aos 

valores vigentes no mercado, ambas as partes, poderão solicitar 

reajuste/adequação de valores da tabela, a qualquer tempo. 

5.4 O Credenciamento firmado com a CREDENCIADA vigorará por prazo 

indeterminado, havendo liberdade de ambas as partes de descontinuar o 

mesmo, desde que dado Aviso Prévio à outra parte de 60 (sessenta) dias. 



 

 

5.5 Para manutenção do credenciamento, a cada 12 meses será solicitada à 

CREDENCIADA o encaminhamento dos documentos previstos no item 3.2; 

 

6. DO RECEBIMENTO DAS OPME, DO PRAZO DE PAGAMENTO 

6.1 A CREDENCIANTE, sempre que receber um pedido de OPME necessárias a um 

procedimento, fará contato com a CREDENCIADA, para fechamento do valor de 

materiais e disponibilidade dos mesmos, por e-mail. O email deve ser respondido 

pela CREDENCIADA com um orçamento que contenha a descrição das OPME, 

codificação TUSS, marca, apresentação, valor, número de registro na Anvisa. 

6.2 A CREDENCIANTE verifica a disponibilidade das OPME e, estando de acordo 

com o pedido médico do procedimento emitirá um Aviso de Fornecimento (AF) 

que será remetido por e-mail; 

6.3 A CREDENCIADA, após o recebimento do AF, deve checar com o serviço 

credenciado onde será o procedimento o agendamento do mesmo para que 

disponibilize as OPME na data prevista. 

6.4 Os custos de transporte das OPME que a CREDENCIADA está fornecendo até 

o serviço onde ocorrerá o procedimento é de responsabilidade da mesma. 

Recomenda-se a entrega no dia anterior ao agendado para o procedimento. 

 

Parágrafo Primeiro: O processo supracitado se destina exclusivamente ao 

fornecimento de próteses, materiais especiais e dispositivos implantáveis para 

procedimentos de caráter ELETIVO. 

 

Parágrafo Segundo: Para o fornecimento de OPME nos casos de urgência e 

emergência os serviços credenciados (hospitais) usarão o material consignado 

junto aos mesmos e informarão à CREDENCIANTE após a utilização. A 

CREDENCIANTE, ao receber o informe de utilização, fará contato com a 

CREDENCIADA para dar andamento ao processo de autorização e envio da 

documentação. Neste tipo de situação permanecem os valores acordados entre 

as partes para fins de pagamento. 

  

6.5 Após a realização do procedimento, a CREDENCIADA deverá encaminhar à 

CREDENCIANTE a documentação de comprovação de utilização das OPME 

(cópia da ficha de sala operatória onde constem as etiquetas dos materiais 

devidamente assinada e datada pelo circulante de sala, Aviso de Fornecimento 

emitido pela CREDENCIANTE, Nota Fiscal emitida contra a CREDENCIANTE e 

boleto para o pagamento nas condições indicadas no AF (Aviso de 

Fornecimento). O encaminhamento deve ser feito através do e-mail 

enfermagem@pladisa.com.br, aos cuidados de Enfermeira Janice Olivete De 

Bona – Coren/SC 511810;  

6.6 A documentação enviada será recebida pela CREDENCIANTE e verificada pelo 

Setor de Auditoria. Após análise o mesmo setor dará retorno formal à 

CREDENCIADA quanto ao recebimento através de Protocolo e encaminhará a 

documentação para o setor de Faturamento e Financeiro da CREDENCIANTE. 
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Caso a Auditoria da CREDENCIANTE identifique alguma irregularidade será 

feito contato com a CREDENCIADA para as devidas correções. 

6.7 O pagamento será feito pela CREDENCIANTE nas condições informadas no AF. 

No que tange ao prazo de pagamento, o mesmo é minimante de 30 (trinta) dias, 

podendo ser negociadas condições de parcelamento entre as partes. Neste caso 

as condições devem ficar expressas no AF. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO  

7.1 Após a verificação da documentação recebida da possível fornecedora, a 

CREDENCIANTE fará análise em até 10 (dez) dias úteis, e formalizará o 

credenciamento por e-mail à mesma, enviando o Termo de Aceite de 

Credenciamento assinado pela CREDENCIANTE. Nesta data o credenciamento 

passará a vigorar. Caso não haja o credenciamento, do mesmo modo haverá o 

informe por e-mail. 

7.2 Caso a documentação da CREDENCIADA não esteja em conformidade com as 

exigências do credenciamento, a interessada será notificada via e-mail para que, 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, regularize a documentação pendente. 

7.3 A CREDENCIADA que descumprir injustificadamente as condições 

estabelecidas neste edital ficará sujeita ao descredenciamento, sem prejuízo da 

aplicação cumulativa das sanções previstas nos respectivos instrumentos, 

assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa. 

7.4 A CREDENCIANTE descredenciará a CREDENCIADA que não mantiver as 

condições exigidas para habilitação durante a vigência do contrato de 

Credenciamento, assim como aquele que rejeitar, injustificadamente 

atendimento a algum beneficiário da CREDENCIANTE. 

7.5 Fica facultado à CREDENCIADA, a qualquer tempo, solicitar seu 

descredenciamento da CREDENCIANTE, mediante simples notificação com, no 

mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência. 

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 O atraso injustificado na execução do contrato, a execução parcial ou a 

inexecução total da obrigação, assegurada a ampla defesa, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, sujeitará a CREDENCIADA à aplicação das 

penalidades previstas abaixo: 

Deixar de encaminhar o faturamento no prazo previsto 

ou não enviar Nota Fiscal  

Advertência 

Cobrar por OPME não fornecidos Advertência 

Não entregar as OPME até o dia anterior à data e local 

do procedimento  

Advertência 

Encaminhar documentos em desacordo com o previsto 

no Edital/Contrato de credenciamento 

Advertência 

Não manter as condições concordadas na data do 

credenciamento 

Descredenciamento 



 

 

Deixar de cumprir as obrigações estabelecidas através 

do Edital/Contrato de credenciamento 

Descredenciamento  

 

9. DA RESCISÃO 

9.1 O Credenciamento poderá ser rescindido nas seguintes condições: 

a) Por ato unilateral, amigavelmente por ambas as partes, desde que comunicado 

previamente através de aviso formal enviado por e-mail com 60 (sessenta) dias 

de antecedência. 

b) Em caso de descumprimento do previsto conforme item 8.1, onde o 

descredenciamento deverá ser comunicado formalmente por e-mail pela 

CREDENCIANTE à CREDENCIADA. Neste caso o descredenciamento terá 

efeito imediato. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A CREDENCIANTE poderá solicitar à credenciada a qualquer tempo a 

atualização dos documentos exigidos neste edital; 

10.2 O preço fixado entre as partes inclui o valor de despesas de fornecimento 

dos mesmos; 

10.3 A CREDENCIADA não terá exclusividade no fornecimento para a 

CREDENCIANTE dos materiais, objeto desse contrato. 

10.4 A CREDENCIADA se responsabilizará cível, penal e administrativamente 

pelos materiais fornecidos obrigando-se quanto aos danos causados a 

CREDENCIANTE e aos beneficiários da mesma ou a terceiros; 

 

 

Videira, 22 de Março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
Renato Michael Carneiro Borges 

Diretor Comercial 
PLADISA Planos de Saúde SA. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

À PLADISA PLANOS DE SAÚDE SA 

 

Prezados Senhores, 

A  _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________________, inscrição estadual/municipal __________________, 

Telefone ______________, e-mail _____________________, 

banco/agência/conta _________________________________, estabelecida na 

_________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. 

____________________________, inscrito no CPF sob o nº 

________________________, RG nº _____________________, REQUER, nos 

termos do Edital de Credenciamento nº 01/2022, o seu CREDENCIAMENTO 

junto ao CREDENCIANTE para fornecimento de OPME especificados em anexo, 

bem como nos serviços que nossa empresa atua, especificados em anexo 

(colocar em anexo tabela de materiais contendo codificação e nome conforme a 

nomenclatura TUSS, número de registro da Anvisa, marca, apresentação, valor). 

Nesses Termos, Pede Deferimento.  

 

________________, ______ de _________________ de 2022. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES  

 

A Empresa _____________________________________________, inscrita no 

CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr. ____________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

__________________________, CPF nº ________________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, 

acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumpre com o disposto 

no artigo 7, inc. XXXIII da CF: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XXXIII - 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998).  

 

____________, __ de ____________ de 2022.  

 

 

 

_______________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 ______________________________________________, CNPJ Nº 

______________________, sediada __________________________, declara, 

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

seu credenciamento. Declara-se ciente, ainda, quanto a obrigatoriedade de 

informar toda e quaisquer ocorrências posteriores.  

 

 

_________________, ____ de________________________ de 2022.  

 

 

 

 

________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

DECLARAÇÃO ACEITANDO AS CONDIÇÕES DO EDITAL / DECLARAÇÃO 

INFORMANDO OS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS OFICIAIS DA EMPRESA  

 

 

___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal, Senhor(a) 

____________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

______________________, RG nº _______________, DECLARA para os 

devidos fins, que aceita integralmente as condições estabelecidas no Edital de 

Credenciamento nº ___/2021, e ainda que o e-mail 

_________________________________ é o endereço eletrônico oficial da 

instituição e destinado ao recebimento/envio de comunicados/notificações em 

geral.  

 

________________, ______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO  

 

_______________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n°................................................, representada por 

_________________________, inscrito no CPF sob o nº _______, CRM n° 

______________________, DECLARA que a empresa possuí a capacidade 

técnica necessária para fornecimento da quantidade das OPME conforme 

listados no REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO.  

Declaro ainda que a nossa empresa está localizada na 

_______________________________________________________________

______ e o nosso horário de atendimento é das ___________________. Por ser 

a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 ________________, ______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6 

 

  

 

TERMO DE ACEITE DE CREDENCIAMENTO 

 

A _______________, CNPJ Nº. ___________, sediada na _______, nº. ______, 

Bairro ___________, CEP __________, Município/Estado _________, por seu 

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de 

Credenciamento nº 001/2022, DECLARA conhecer o inteiro teor do Edital de 

Credenciamento, bem como, compromete a fornecer OPME à PLADISA 

PLANOS DE SAÚDE (credenciante) que, por sua vez, se propõe a pagar pelas 

OPME conforme tabela informada no Termo de Requerimento, de acordo com 

as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

 

________________, ______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

Carimbo de CNPJ da empresa CREDENCIADA 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

PLADISA PLANOS DE SAÚDE SA 

 


