SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/RO
EDITAL DE REGULAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA Nº 001/2019 - Versão 1

(3ª ERRATA)
REGULAMENTO
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional de Rondônia – SESI-DR/RO,
adiante designado simplesmente SESI DR/RO, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 1112, Bairro
Arigolândia, Cep: 76.801-186, Porto Velho/RO, torna público o presente EDITAL DE
REGULAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, nos municípios de
Rondônia, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social da Indústria - SESI,
aprovado pelo ato nº 04/1998, seguido das alterações através dos Atos nº 02/2001, 04/2002, 01/2006 e
alterações promovidas pelas Resoluções nº 01/2011 e 21/2011, e com observância às condições
estabelecidas neste Regulamento, seus anexos e tabelas.

1. OBJETO DO REGULAMENTO
1.1 O presente regulamento tem por objeto o credenciamento de PESSOAS JURÍDICAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA nas especialidades e características exigidas
neste instrumento e seus anexos;
1.2 O presente credenciamento tem por escopo suprir as necessidades de atendimento de serviços
de ODONTOLOGIA aos clientes do SESI-DR/RO de acordo com suas normas e diretrizes;
1.3 O presente regulamento terá por abrangência os municípios do Estado de Rondônia constantes
no Anexo V deste instrumento.

2. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO
2.1 O presente Edital de Credenciamento estará disponível por 12 meses a partir da data de sua
publicação e a empresa interessada poderá manifestar interesse no credenciamento a qualquer
tempo, por meio de Carta de Solicitação de Credenciamento (Anexo I), a ser entregue na
Unidade do SESI no Polo onde deseja se credenciar, conforme endereços constantes no anexo V;
2.2 Quando solicitado pelo SESI, a empresa interessada deverá apresentar os documentos
relacionados no item 3.1 deste Regulamento junto ao setor administrativo da Unidade do SESI
no Polo onde deseja se credenciar, nos endereços constantes no Anexo V;
2.3 Após a análise da documentação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, estando em
conformidade com os requisitos estipulados neste regulamento, e no caso de prestação
imediata dos serviços credenciados, o SESI-DR/RO firmará com a empresa a minuta do Termo de
Credenciamento (Anexo III). Em caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá
interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação do indeferimento;
2.4 A empresa credenciada fica obrigada a manter as mesmas condições de cadastro quando da
celebração do termo de credenciamento;
2.5 O credenciamento poderá ser realizado para a prestação imediata dos serviços credenciados ou
somente para formalizar relação para futura prestação de serviços, mediante solicitação do
SESI-DR/RO;
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2.6 O SESI-DR/RO não está obrigado a solicitar os serviços da empresa credenciada na ausência de
demanda que justifique;
2.7 Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato, os dirigentes ou empregados do
SESI-DR/RO (TNS-Dentista inclusive), ainda que de maneira indireta como prestador de serviços,
com vínculo trabalhista ou participação societária em empresas interessadas.

3. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO
3.1 Documentação a ser apresentada pela empresa com interesse no credenciamento:
a) Carta de Solicitação (Anexo I) endereçada ao setor administrativo da Unidade do SESI-DR/RO no
regional de escolha, observando os endereços constantes no Anexo V, assinada e carimbada por
representante legal, na qual seja solicitado seu credenciamento, concordando com as
disposições constantes neste Regulamento;
b) Termo de Declaração (Anexo II) devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo
representante legal da empresa, atestando a experiência dos profissionais, com no mínimo 12
(doze) meses de atuação em sua área, sendo considerada válida a experiência obtida pelo
profissional quando este atuava na condição de estagiário. Poderá o SESI-DR/RO solicitar, a
qualquer tempo, documentação comprobatória desta experiência, a qual deverá ser
disponibilizada, no prazo máximo de 10 dias corridos após a solicitação formal do SESI-DR/RO;
c) Comprovante de Inscrição no CNPJ;
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida
Ativa da União;
e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais;
f) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais;
g) Certidão Negativa de Débito do INSS (CND);
h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
i) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
j) 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;
k) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida por distribuidor judicial, da sede da
empresa, com antecedência máxima de 30 dias da data de apresentação.
l) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis registrados na junta comercial, referentes ao
último exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que
comprovem a situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 meses da data de apresentação e devidamente assinado pelo
responsável legal da empresa e por contador habilitado.
m) Listagem dos profissionais que prestarão o serviço, acompanhada com cópia autenticada dos
contratos de prestação de serviços firmados com a empresa solicitante ou outro meio que
comprove o vínculo jurídico existente entre estas partes;
n) Cópia autenticada do Diploma de graduação em Odontologia dos profissionais que prestarão
o serviço;
o) Cópia autenticada do Certificado de pós-graduação na especialidade credenciada dos
profissionais que prestarão o serviço (excluído os das modalidades A e B);
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p) Cópia autenticada do Registro ou inscrição no Conselho Regional de Odontologia (CRO),
acompanhado do comprovante de pagamento da anuidade do corrente ano, dos profissionais
que prestarão o serviço;
q) Cópia autenticada do Comprovante do registro no CRO da especialidade na área de interesse
dos profissionais que prestarão o serviço (excluídos os das modalidades A e B);
r) Comprovante de Alvará de funcionamento da empresa com respectiva taxa de localização e
funcionamento do exercício, no caso do CREDENCIAMENTO EXTERNO;
s) Comprovante de concessão de Licença Sanitária no caso do CREDENCIAMENTO EXTERNO;
t) A empresa deverá apresentar os números da agência e conta corrente em nome da

empresa interessada no credenciamento (cópia simples);
3.2

Modalidades de Credenciamento:

3.2.1

MODALIDADE A – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas
Unidades Móveis nos procedimentos de CLÍNICA GERAL (Cessão de espaço).

3.2.2

MODALIDADE B – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado
(credenciamento externo) nos procedimentos de CLINICA GERAL.

3.2.3

MODALIDADE C – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas
Unidades Móveis na especialidade de ODONTOPEDIATRIA (Cessão de espaço).

3.2.4

MODALIDADE D – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado
(credenciamento externo) na especialidade de ODONTOPEDIATRIA.

3.2.5

MODALIDADE E – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas
Unidades Móveis na especialidade de ORTODONTIA (Cessão de espaço).

3.2.6

MODALIDADE F – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado
(credenciamento externo) na especialidade de ORTODONTIA.

3.2.7

MODALIDADE G – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas
Unidades Móveis na especialidade de ENDODONTIA (Cessão de espaço).

3.2.8

MODALIDADE H – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado
(credenciamento externo) na especialidade de ENDODONTIA.

3.2.9

MODALIDADE I - Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas
Unidades Móveis na especialidade de PRÓTESE DENTÁRIA (Cessão de espaço).

3.2.10

MODALIDADE J – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado
(credenciamento externo) na especialidade de PRÓTESE DENTÁRIA.

3.2.11

MODALIDADE L - Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas
Unidades Móveis na especialidade de IMPLANTODONTIA (Cessão de espaço).

3.2.12

MODALIDADE M – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado
(credenciamento externo) na especialidade de IMPLANTODONTIA.

3.2.13

MODALIDADE N - Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas
Unidades Móveis na especialidade de PERIODONTIA (Cessão de espaço).

3.2.14

MODALIDADE O – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado
(credenciamento externo) na especialidade de PERIODONTIA.
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3.2.15

MODALIDADE R – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI com
(Cessão de espaço) na especialidade: DENTISTA RESPOSÁVEL TÉCNICO

3.3

Processo de Conformidade Técnica:

3.3.1

Para credenciamentos nas modalidades cuja prestação de serviços ocorrerá nas dependências
do SESI e Unidade Móvel (Cessão de espaço) – MODALIDADES A, C, E, G, I, L e N:
3.3.1.1 Após ser conferida a documentação, estando esta em conformidade com o Item 3.1, o SESIDR/RO agendará uma entrevista com profissional;
3.3.1.2 O credenciamento nas Modalidades A, C, E, G, I, L e N está condicionado a disponibilidade de
horários e cessão de espaço nos consultórios fixos do SESI-DR/RO;
3.3.1.3 O credenciado que optar por prestar serviços nos consultórios fixos do SESI obriga-se a efetuar
rodízio mensal dos profissionais que prestarão os respectivos serviços sempre que houver esta
possibilidade.
3.3.2
3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.2.3

3.3.2.4
3.3.2.5
3.3.2.6

Para credenciamentos nas modalidades cuja prestação de serviços ocorrerá nas dependências
do credenciado (credenciamento externo) – MODALIDADES B, D, F, H, J, M e O:
Após ser conferida a documentação, estando esta em conformidade com o Item 3.1, o SESIDR/RO agendará e realizará visita técnica, por meio de seus profissionais, às dependências da
possível credenciada para verificação das instalações físicas, dos materiais/equipamentos
utilizados, do cumprimento das normas da vigilância sanitária, as condições de desinfecção e
esterilização, execução dos serviços, bem como da validade dos alvarás de funcionamento. O
prosseguimento do processo de credenciamento estará condicionado à aprovação dessas
exigências. (Anexo VI)
A Análise das dependências da possível credenciada será efetuada pelo responsável técnico de
odontologia do SESI-DR/RO ou na sua ausência por outro profissional contratado pelo SESI de
igual formação;
Na análise técnica, os quesitos avaliados receberão pontuação “0” (não cumpre), “1” (cumpre
parcialmente) ou “2” (cumpre integralmente). Para efeito de aprovação, a empresa deverá
receber pontuação “2” em todos os quesitos;
Em sendo aprovado, o SESI-DR/RO emitirá um CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO, habilitando a
empresa ao credenciamento (Anexo VII);
Em não sendo aprovada, a interessada poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notificação de indeferimento;
A qualquer tempo o interessado poderá solicitar nova visita técnica para verificação dos itens
anteriormente não conformes.

4. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS CREDENCIADAS:
4.1 Para credenciamentos nas modalidades cuja prestação de serviços ocorrerá nas
dependências do SESI e Unidade Móvel– MODALIDADES A, C, E, G, I, L e N:
a) Atender mediante a apresentação da Guia de Autorização de Prestação de Serviços (Anexo IV),
previamente encaminhada pela unidade do SESI-DR/RO em que estiver vinculada, de acordo
com os procedimentos e prazos indicados.
b) Prestar os serviços de Odontologia nas MODALIDADES A, C, E, G, I, L, N e P nas dependências do
SESI-DR/RO ou Unidade Móvel, conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI;
c) Repassar informações ao SESI-DR/RO sobre os pacientes atendidos e os procedimentos
odontológicos realizados para a cobrança pelos serviços prestados, estando o pagamento
condicionado à aprovação dos mesmos pelos profissionais do SESI-DR/RO;
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d) Emitir relatórios mensais de produção para realização das baixas no software odontológico,
possibilitando a consolidação das informações;
e) A empresa deverá enviar à Unidade do SESI-DR/RO na qual estiver vinculada no primeiro dia útil
de cada mês, a relação de atendimentos com os valores referentes aos serviços prestados no
mês anterior. Após o SESI-DR/RO aprovar os relatórios de produtividade, que deverá ocorrer em
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da informação do faturamento, deverá ser emitida e
entregue a Nota Fiscal de Prestação de Serviço.
f) Emitir nota fiscal mensal, especificando a Unidade do SESI-DR/RO geradora do serviço (Relação
de Unidades com CNPJ e endereço - Anexo V), indicando número de procedimentos,
pormenorizadamente;
g) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e
todas as despesas de material de consumo necessários ao cumprimento deste credenciamento;
h) Assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do seu pessoal, quando
necessário;
i) Entregar mensalmente, juntamente com a fatura mensal, os documentos previstos no item 3.1
“b”, “c”, “d”, “e” e “f”, bem como cópias das guias de recolhimento de FGTS do pessoal
contratado pelo regime celetista, que preste serviço ao SESI-DR/RO.
j) As responsabilidades em torno das questões ligadas a recursos humanos e pagamentos,
relativos a obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos serviços,
qualidade do material/instrumental, manutenção/conserto dos equipamentos utilizados para a
realização dos serviços quando este for causado por danos ou mau uso, serão exclusivas do
credenciado;
k) Os materiais de consumo utilizados em todos os procedimentos odontológicos serão de
responsabilidade da CREDENCIADA e deverão ser de marcas confiáveis no mercado, tais como:
DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A utilização desses
materiais será verificada quando das AUDITORIAS e VISITAS TÉCNICAS previstas, conforme
disposto neste Edital.
l) O prazo de espera para atendimento inicial ou reconsulta dos pacientes será de, no máximo 14
(quatorze) dias, salvo em casos de emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada
em no máximo 01 (um) dia.
m) Os profissionais que optarem por prestar serviços nos consultórios fixos do SESI-DR/RO e nas
Unidades Móveis, serão responsáveis pela conservação dos equipamentos e mobiliários que
compõem os consultórios do SESI, nos Termos de Responsabilidade de Utilização do Espaço
(Anexo VIII);
n) As Turbinas de baixa e alta rotação, bem como as peças de mão e as brocas utilizadas na
prestação dos serviços, serão de responsabilidade da empresa CREDENCIADA.
o) Nos casos em que a empresa CREDENCIADA tiver a necessidade de uma Auxiliar de Saúde Bucal
(ASB) exclusiva para a prestação dos serviços, deverá por conta própria, assumindo todos os
custos e obrigações trabalhistas, se responsabilizar pela contratação, não estando o SESI em
nenhuma hipótese, responsável pelo vínculo trabalhista do (a) auxiliar.
p) O credenciado que optar por prestar serviços nos consultórios fixos do SESI obriga-se a efetuar
rodízio mensal dos profissionais que prestarão os respectivos serviços, sempre que houver esta
possibilidade.
q) Todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, sem
ônus para o paciente ou para o SESI, no caso de retrabalhos provocados por falhas técnicas na
execução ou utilização de material de qualidade duvidosa, fatos que serão evidenciados em
auditorias prévias realizadas pelo SESI-DR/RO;
r) Todos os gastos decorrentes de serviços laboratoriais de Prótese Dentária e de laboratório de
Implantodontia ficarão a cargo da CREDENCIADA, sem nenhum ônus para o paciente ou para o
SESI;
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s) A empresa deverá aceitar auditorias efetuadas pelos Responsáveis Técnicos de Odontologia nos
procedimentos realizados;
t) A empresa CREDENCIADA se obriga a comunicar ao SESI, através da Declaração de Substituição
(Anexo XVI), todas as substituições dos Cirurgiões Dentistas que prestarão os serviços.

4.2 Para credenciamentos nas modalidades cuja prestação de serviços ocorrerá nas
dependências do credenciado (credenciamento externo) – MODALIDADES B, D, F, H, J,
M, O
a) Atender mediante a apresentação da Guia de Autorização de Prestação de Serviços (Anexo IV),
previamente encaminhada pela unidade do SESI-DR/RO em que estiver vinculada, de acordo
com os procedimentos e prazos indicados.
b) Prestar os serviços de Odontologia nas MODALIDADES B, D, F, H, J, M e O nas dependências da
credenciada, conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI-DR/RO;
c) Emitir relatórios mensais de produção e entregá-los nas Unidades do SESI-DR/RO gestora do
serviço para realização das baixas no software odontológico, possibilitando a consolidação das
informações;
d) A empresa deverá enviar à Unidade do SESI-DR/RO na qual estiver vinculada no primeiro dia útil
de cada mês, a relação de atendimentos com os valores referentes aos serviços prestados no
mês anterior. Após o SESI-DR/RO aprovar os relatórios de produtividade, que deverá ocorrer em
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da informação do faturamento, deverá ser emitida e
entregue a Nota Fiscal de Prestação de Serviço.
e) Emitir nota fiscal mensal, especificando a Unidade do SESI-DR/RO geradora do serviço (Relação
de Unidades com CNPJ e endereço - Anexo V), indicando número de procedimentos,
pormenorizadamente;
f) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e
todas as despesas de material de consumo e instrumentais necessários ao cumprimento deste
credenciamento;
g) Entregar mensalmente, juntamente com a fatura mensal, os documentos previstos no item 3.1
“b”, “c”, “d”, “e” e “f”, bem como o comprovante de pagamento de seus prestadores de
serviços e as respectivas retenções tributárias.
h) As responsabilidades em torno das questões ligadas a recursos humanos e pagamentos,
relativos a obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos serviços,
qualidade do material/instrumental, manutenção/conserto dos equipamentos utilizados para a
realização dos serviços, serão exclusivas do credenciado;
i) Os materiais de consumo utilizados em todos os procedimentos odontológicos serão de
responsabilidade da CREDENCIADA e deverão ser de marcas confiáveis no mercado, tais como:
DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A utilização desses
materiais será verificada quando das AUDITORIAS e VISITAS TÉCNICAS previstas, conforme
disposto neste Edital.
j) O prazo de espera para atendimento inicial ou reconsulta dos pacientes será de, no máximo 14
(quatorze) dias, salvo em casos de emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada
em no máximo 01 (um) dia.
k) A empresa deverá permitir a identificação do estabelecimento credenciado através de adesivo
ou banner com a logomarca do SESI.
l) Ter em suas instalações condições de acesso à internet: equipamento (computador e
impressora) e rede;
m) Todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, sem
ônus para o paciente ou para o SESI, nos casos de retrabalhos provocados por falhas técnicas na
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n)
o)

p)

q)

execução ou utilização de material de qualidade duvidosa, fatos que serão evidenciados em
auditorias prévias realizadas pelo SESI-DR/RO;
Todos os gastos decorrentes de serviços laboratoriais de Prótese Dentária e Implantodontia
ficarão a cargo da CREDENCIADA, sem nenhum ônus para o paciente ou para o SESI.
A empresa deverá aceitar a realização de auditorias nos procedimentos realizados e visitas
técnicas periódicas em suas dependências, realizadas pelos Responsáveis Técnicos de
odontologia do SESI-DR/RO;
O credenciado poderá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do
recebimento da Guia de Autorização de Prestação de Serviços, declinar, de forma justificada, no
todo ou em parte, através de instrumento formal, a (s) demanda (s) recebidas. Neste caso, a (s)
demanda (s) será (ão) direcionada (s) ao especialista subsequente no rol dos credenciados;
A empresa CREDENCIADA se obriga a comunicar ao SESI, através da Declaração de Substituição
(Anexo XVI), todas as substituições dos Cirurgiões Dentistas que prestarão os serviços.

4.3 Para credenciamentos na modalidade cuja prestação de serviços ocorrerá nas

dependências do SESI e Unidade Móvel– MODALIDADE: “R” as empresas deverão:
a) Desenvolver suas atividades e atribuições em conformidade com o Código de Ética da
atividade de odontologia e as resoluções do CFO e CRO - Conselhos Federal e Regional de
Odontologia.
b) A Credenciada compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o
“Código de Ética das Instituições SESI/SENAI/IEL”, podendo ser acessado nos links
http://transparência.fiero.org.br/sesi/modules/integridade e, onde consta a referida norma.
c) Responder por danos materiais e morais causados ao SESI ou a terceiros em decorrência da
má prestação de serviços executados pelos profissionais vinculados à empresa credenciada,
assim como, efetuar o ressarcimento integral, acrescido de juros e correção monetária, na
hipótese do ônus pela indenização recair ao SESI.

5. OBRIGAÇÕES DO SESI-DR/RO:
a) Aprovar os relatórios de faturamento emitidos pelas clínicas credenciadas no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, após seu recebimento, observando-se os prazos estipulados neste termo de
credenciamento;
b) Pagar à CREDENCIADA em 18 (dezoito) dias úteis a partir do recebimento da NF pelo setor
responsável acompanhadas das certidões negativas de regularidade fiscal do FGTS e INSS e
relatório pormenorizado da produtividade do período;
c) Devolver para as devidas correções, as Notas fiscais que apresentarem inconsistências e
providenciar o pagamento das mesmas em 18 (dezoito) dias úteis a partir do novo recebimento;
d) Realizar visitas técnicas e/ou administrativas periódicas nas dependências das credenciadas e
gerar relatórios com as não conformidades encontradas, que deverão ser examinados pela
credenciada, atestando, desta forma, conhecimento do teor dos mesmos;
e) Realizar perícias técnicas, por amostragem, dos serviços realizados pelos profissionais
credenciados;
f) Monitorar periodicamente o grau de satisfação dos trabalhadores e das empresas clientes do
SESI-DR/RO antecipando a identificação de possíveis situações que possam impactar na
prestação dos serviços;
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g) Divulgar os serviços de Odontologia do SESI-DR/RO junto à comunidade industriaria;
h) Sensibilizar e incentivar as empresas da região a participarem dos programas de Odontologia;
i) Acompanhar, verificar e avaliar em conjunto com o credenciado a execução de todas as etapas
previstas no Manual Técnico da Odontologia;
j) Prestar assessoria técnica através das Unidades do SESI-DR/RO, conforme diretrizes da
Coordenação Estratégica da Saúde, nas ações que se fizerem necessárias para o
desenvolvimento dos Programas de Odontologia do SESI, através de material instrucional e
orientações;
k) Obedecer ao critério de rodízio entre os credenciados da mesma modalidade quando a escolha
do credenciado não for feita pelo próprio usuário do serviço;
l) Manter os credenciados informados sobre a atualização de cada versão bem como toda e
qualquer alteração no presente Regulamento de Credenciamento de Odontologia.

6. PRAZO DE VIGÊNCIA:
6.1 O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 24
(Vinte e quatro meses) meses a partir de sua publicação, podendo qualquer empresa do ramo
durante esse prazo, desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, manifestar
interesse pelo credenciamento de acordo com o item 2.1 deste edital;
6.2 O prazo de vigência deste instrumento poderá ser prorrogado, a critério do SESI-DR/RO. As
consequentes e eventuais prorrogações dos instrumentos contratuais de credenciamento serão
objeto de Termo Aditivo.

7. PAGAMENTO:
7.1. Os pagamentos referentes à prestação dos serviços serão efetuados mensalmente conforme
produção;
7.2. As notas fiscais deverão ser específicas: Nota de Prestação de Serviços de Odontologia
conforme objeto do contrato;
7.3 os pagamentos serão realizados após efetiva realização dos serviços, de acordo com o
estabelecido em contrato, no prazo de 18 (dezoito) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal
pelo setor responsável;
7.4. Os pagamentos serão realizados preferencialmente em conta corrente da CREDENCIADA, que
deverá ser fornecida quando da assinatura do contrato.
7.5. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas acompanhadas das Certidões Negativas de
Regularidade Fiscal do FGTS e INSS, e dos relatórios de produção que serão aprovados pelo gestor
do contrato da unidade SESI em cada município.
7.6 A nota fiscal que apresentar desacordos ou irregularidades será devolvida para as devidas
correções no prazo máximo de 10 (dez) dias. Nesse caso, o prazo começará a fluir a partir da data de
reapresentação da nota fiscal;
7.7 Todas as Notas Fiscais e documentos deverão ser encaminhados para o Gestor do contrato em
cada unidade do SESI-DR/RO, para análise contratual e certificação;
7.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
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7.9. Os pagamentos serão realizados exclusivamente em conta corrente em nome da empresa
CREDENCIADA, que deverá fornecer os dados bancários no momento da entrega dos documentos
para unidade do SESI;
8. DA REVISÃO DOS PREÇOS:
8.1. Os preços constantes nas tabelas - anexos: IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV do Regulamento de
Credenciamento, poderão, a critério do SESI, serem revisadas quando verificado, através de pesquisa
de mercado, que houve alteração de valores para maior ou menor, também poderá ser utilizado
como parâmetro o Índice IGP-M ou outro que venha a substitui-lo por lei ou havendo sua extinção
sem indicação de outro, as partes elegerão um novo índice, devendo ser comunicado e publicado aos
credenciados através de carta e publicação em errata no edital vigente.

9. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS:
9.1

Dos valores devidos à CREDENCIADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição
legal, à retenção na fonte, quais sejam:
a) INSS – 11% conforme Instrução Normativa RFB nº 971 de 13/11/2009, artigos 120 e 127 e
suas respectivas alterações;
b) IR – conforme Decreto n° 3000/99, artigo 647;
c) PIS/COFINS/CSLL – retenção de 4,65% conforme Instrução Normativa n° 459, de 18/10/2004,
artigo 1°, e suas respectivas alterações;

10.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. As despesas com a aquisição do objeto deste credenciamento, mediante a assinatura do
contrato, estão a cargo dos Elementos Orçamentários que seguem:

11.

Unidades

UA

CR

Descrição do CR

Porto Velho

24.02.01.02.03

3.04.03.01.24.01

Saúde Bucal - Atendimento

Ariquemes

24.02.02.01.03

3.04.03.01.24.01

Saúde Bucal - Atendimento

Ji Paraná

24.02.02.02.03

3.04.03.01.24.01

Saúde bucal atendimento

Cacoal

24.02.03.02.03

3.04.03.01.24.01

Saúde Bucal – Atendimento.

Vilhena

24.02.03.05.03

3.04.03.01.24.01

Saúde bucal -Atendimento

HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO E DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
a. A empresa será descredenciada nas seguintes hipóteses:
a) Descumprimento das exigências previstas neste Regulamento e no Termo de Credenciamento,
oportunizada defesa prévia;
b) Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos responsáveis pela empresa credenciada;
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c) Quando restar comprovada a tentativa de aliciamento do cliente SESI-DR/RO pela CREDENCIADA
com objetivo de convencê-lo a realizar o tratamento odontológico na modalidade PARTICULAR,
oferecendo-lhe descontos, facilidade no pagamento ou quaisquer outros meios ilegítimos ou
antiéticos em desfavor do SESI-DR/RO.
b. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CREDENCIADA, garantida a prévia defesa,
às penalidades de advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com
as entidades do Sistema FIERO pelo prazo de até 02 (dois) anos, nas formas adiante
especificadas:
a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada
durante os três últimos meses de vigência do contrato, no caso de descumprimento do contrato,
ensejando, a critério do SESI-DR/RO, a rescisão do ajuste.
b) Se a empresa estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do descumprimento
contratual justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento)
da importância apurada no período de vigência contratual, ensejando, a critério do SESI-DR/RO,
a rescisão do ajuste.
c. A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções;
d. Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos,
contados a partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra
rescisão contratual, a critério do SESI-DR/RO;
e. Fica facultada a defesa prévia da CREDENCIADA, no caso de descredenciamento ou aplicação de
penalidades, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

12.

HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
a. O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante Notificação por
escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.
b. O contrato poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 11
deste Regulamento.

13.

DISPOSIÇÕES GERAIS
a. O proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos conforme exigidos no item
3.1, sendo que as Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto
ao “prazo de validade”. Caso as validades das Certidões não estejam expressas, será
considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias da emissão da Certidão.
b. O SESI-DR/RO poderá alterar a versão ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo,
desde que justificado e devidamente publicado.
c. O contrato que será firmado não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo a
CREDENCIADA responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada
correlacionado com o SESI-DR/RO, inclusive em relação às questões éticas do Conselho Regional
de Odontologia (CRO);
d. Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Regulamento estão previstos em
conta própria da dotação orçamentária do SESI-DR/RO para o ano em curso;
e. Será exigido pelas Unidades do SESI-DR/RO o uso de roupas e sapatos brancos, jaleco, EPIs e
identificação funcional (crachá) pelo prestador de serviço da credenciada nas dependências do
SESI-DR/RO, em consonância com as normas do Manual Técnico de Odontologia da entidade;
f. O SESI-DR/RO reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, realizar VISITAS TÉCNICAS E/OU
ADMINISTRATIVAS nas dependências da CREDENCIADA EXTERNA e gerar relatórios sucintos
destas visitas, que deverão ser vistados pela credenciada, atestando, desta forma,
conhecimento do teor dos mesmos;
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g. O SESI-DR/RO reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, realizar AUDITORIAS TÉCNICAS nos
procedimentos odontológicos realizados por profissionais da CREDENCIADA, cujos relatórios
serão assinados pelo Responsável Técnico de Odontologia do SESI;
h. O Termo de Credenciamento não exclui e/ou substitui a necessidade de emissão de Guia de
Autorização de Prestação de Serviços, onde serão ajustadas as condições específicas para a
prestação dos serviços contratados, conforme o caso, individualmente com cada CREDENCIADA.
i. Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido nas unidades
operacionais do SESI-DR/RO ou no endereço: CASA DA INDÚSTRIA - Rua Rui Barbosa, nº. 1112
Arigolândia - Porto Velho-RO. A/C Comissão Permanente de Licitação – SESI-DR/RO.
j. Os serviços credenciados não poderão ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência,
no todo ou em parte, ficando neste caso o credenciado responsável integralmente por todos os
atos praticados e sujeito às penalidades previstas neste regulamento, inclusive o
descredenciamento.
k. Fica vedada a divulgação ou sensibilização pelas clínicas credenciadas junto às empresas clientes
do SESI-DR/RO, sendo esta divulgação de competência única e exclusiva do SESI-DR/RO.
l. Fica estabelecida a obrigatoriedade do preenchimento dos prontuários clínicos especificando:
tipo de material e técnica utilizada; registro de falta do paciente; das dificuldades de acesso
(colaboração) do paciente, quando houver;
m. Excluem-se do Serviço Odontológico do SESI-DR/RO no que se refere à ortodontia, a
documentação ortodôntica e, nas especialidades de Prótese e Implantodontia, os custos
laboratoriais;
n. Para o Credenciamento Interno é oportuno estabelecer que Documentação Ortodôntica é de
propriedade do paciente e estará na responsabilidade do SESI para a guarda e conservação.
Somente o paciente estará autorizado a retirar a Documentação Ortodôntica das dependências
do SESI, mediante solicitação por escrito que será anexada ao seu Prontuário Odontológico;
o. A gestão dos contratos resultantes deste Regulamento ficará a cargo do (a) Líder da unidade
operacional do SESI/RO proponente e a fiscalização dos contratos ficará a cargo do Responsável
Técnico da Odontologia da unidade operacional do SESI/RO proponente, representante da
CONTRATANTE, ou outro especialmente designado para este fim, aos quais competirá dirimir as
dúvidas que surgirem e de tudo dará ciência à empresa, para a fiel execução contratual durante
a sua vigência;
p. Fica definido o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir os conflitos eventualmente
decorrentes deste Regulamento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

14. DOS EFEITOS DO PRESENTE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO
14.1. Os efeitos deste Credenciamento, Nº 001/2019, contam-se a partir de sua publicação.
Porto Velho, Outubro de 2020.

Raissa Suelen Rodrigues dos Santos Calixto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação SESI/SENAI/DR-RO
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA
Versão 01
ANEXO I
MODELO DE CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/RO
A empresa...................................., com sede e foro na Rua...................................... (Endereço) na cidade
de......................................, Estado..............., aqui representada por seu...................... (Cargo) Sr. (a).
.........................., que a esta subscreve, vem solicitar seu credenciamento para prestação de serviços de
Odontologia, na MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO conforme assinalado abaixo, constantes do
Objeto do Regulamento no município de...............................................................
Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Regulamento de Credenciamento
de Serviços de Odontologia do SESI/RO nº. 001/2019, e seus Anexos.
MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO:
( ) Modalidade A – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas Unidades
Móveis nos procedimentos de CLÍNICA GERAL (Cessão de espaço).
Realiza procedimentos básicos.
( ) Modalidade B – Atuação do profissional credenciado nas dependências da credenciada
(credenciamento externo) nos procedimentos de CLINICA GERAL.
Realiza procedimentos básicos.
( ) Modalidade C – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas Unidades
Móveis na especialidade de ODONTOPEDIATRIA (Cessão de espaço).
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade D – Atuação do profissional credenciado nas dependências da credenciada
(credenciamento externo) na especialidade de ODONTOPEDIATRIA.
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade E – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas Unidades
Móveis na especialidade de ORTODONTIA (Cessão de espaço).
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade F – Atuação do profissional credenciado nas dependências da credenciada
(credenciamento externo) na especialidade de ORTODONTIA.
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade G – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas Unidades
Móveis na especialidade de ENDODONTIA (Cessão de espaço).
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade H – Atuação do profissional credenciado nas dependências da credenciada
(credenciamento externo) na especialidade de ENDODONTIA.
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade I – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas Unidades
Móveis na especialidade de PRÓTESE DENTÁRIA (Cessão de espaço).
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Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade J – Atuação do profissional credenciado nas dependências da credenciada
(credenciamento externo) na especialidade de PRÓTESE DENTÁRIA.
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade L – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas Unidades
Móveis na especialidade de IMPLANTODONTIA (Cessão de espaço).
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade M – Atuação do profissional credenciado nas dependências da credenciada
(credenciamento externo) na especialidade de IMPLANTODONTIA.
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade N – Atuação do profissional credenciado nas dependências do SESI ou nas Unidades
Móveis na especialidade de PERIODONTIA (Cessão de espaço).
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade O – Atuação do profissional credenciado nas dependências da credenciada
(credenciamento externo) na especialidade de PERIODONTIA.
Realiza procedimentos especializados.
( ) Modalidade R – Atuação do profissional credenciado como Responsável Técnico no Conselho
Regional de Odontologia.

Atenciosamente,
---------------------------------, de ------------------------------de 20-------------.
_____________________________________________
NOME E ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II
TERMO DE DECLARAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/RO

Ref.: EDITAL DE CREDENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA – N° 001/2019.

A Empresa................................., inscrita no CNPJ sob n.º..................................., Inscrição Estadual n.º
......................................... Propõe a essa entidade o credenciamento para prestação de serviços de
ODONTOLOGIA, na modalidade ............................................................

DECLARAMOS QUE:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Os profissionais que realizarão o objeto deste edital têm experiência de no mínimo 12 (doze)
meses na área de atuação e estão devidamente inscritos e regulares junto ao Conselho
Regional de Odontologia de acordo com suas especialidades;
Nos serviços oferecidos estão inclusas todas as despesas com material de consumo,
instrumentais, encargos sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza
ou espécie, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto do
credenciamento;
Os preços/taxas de administração contratados são justos e certos, podendo sofrer reajuste
apenas nas hipóteses e condições previstas no instrumento contratual, cuja minuta
conhecemos;
Estamos cientes e de acordo que os pagamentos pelos serviços prestados serão resultantes de
valores brutos constantes nas tabelas do Anexo do Regulamento que rege este
Credenciamento, deduzidos os encargos legais nele previsto.
Examinamos cuidadosamente o Regulamento do Credenciamento e seus ANEXOS e nos
inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas
e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e
aceitamos todas as condições do Regulamento do Credenciamento e a elas desde já nos
submetemos.
Que todas as cópias de documentos apresentados são fiéis aos originais.

......................,..........de............................de 20.........

____________________________________________
NOME LEGÍVEL E ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
T.C. N.º _______/20____
Pelo presente instrumento de Termo de Credenciamento, de um lado, como CONTRATANTE, o
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob
nº.03.802.018/_________, com sede em ________, Rondônia, sito à Rua _____________, nº.
________, e, de outro, como CREDENCIADA, ____________________, inscrita no CNPJ nº.
____________________, com sede na Rua _____________________________________, ambos por
seus representantes legais ao final assinados, têm justo e acordado o adiante exposto, em cláusulas e
condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato refere-se à prestação de SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA nos termos
do Regulamento de Credenciamento Nº 001/2019 especificamente na (s) MODALIDADE
(S)____________________________ e no(s) município(s) de _______________________, conforme as
Guias de Autorizações de Prestação de Serviço que serão estabelecidos para cada empresa atendida;
1.2. É parte integrante deste contrato, o Regulamento de Credenciamento nº. 001/2019 e seus
ANEXOS;
1.3. Em havendo conflito entre os termos do Regulamento e deste Termo de Credenciamento,
prevalece o primeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA
O presente contrato, no concernente a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pela
superintendência do SESI-DR/RO, nos termos do Regulamento de Credenciamento e Regulamento de
Licitações e Contratos do SESI.
CLÁSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
3.1. Para credenciamentos nas modalidades cuja prestação de serviços ocorrerá nas dependências do
SESI (cessão de espaço) e Unidade Móvel – MODALIDADES A, C, E, G, I, L e N :
a) Atender mediante a apresentação da Guia de Autorização de Prestação de Serviços (Anexo
IV), previamente encaminhada pela unidade do SESI-DR/RO em que estiver vinculada, de
acordo com os procedimentos e prazos indicados.
b) Prestar os serviços de Odontologia nas MODALIDADES A, C, E, G, I, L e N nas dependências
do SESI-DR/RO ou UMO, conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI;
c) Repassar informações ao SESI-DR/RO sobre os pacientes atendidos e os procedimentos
odontológicos realizados para a cobrança pelos serviços prestados, estando o pagamento
condicionado à aprovação dos mesmos pelos profissionais do SESI-DR/RO;
d) Emitir relatórios mensais de produção para realização das baixas no software
odontológico, possibilitando a consolidação das informações;
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e) A empresa deverá enviar à Unidade do SESI-DR/RO na qual estiver vinculada no primeiro
dia útil de cada mês, a relação de atendimentos com os valores referentes aos serviços
prestados no mês anterior. Após o SESI-DR/RO aprovar os relatórios de produtividade, que
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da informação do
faturamento, deverá ser emitida e entregue a Nota Fiscal de Prestação de Serviço.
f) Emitir nota fiscal mensal, especificando a Unidade do SESI-DR/RO geradora do serviço
(Relação de Unidades com CNPJ e endereço - Anexo V), indicando número de
procedimentos, pormenorizadamente;
g) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e
trabalhistas e todas as despesas de material de consumo necessários ao cumprimento
deste credenciamento;
h) Assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do seu pessoal, quando
necessário;
i) Entregar mensalmente, juntamente com a fatura mensal, os documentos previstos no item
3.1 “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, bem como cópias das guias de recolhimento de FGTS do pessoal
contratado pelo regime celetista, que preste serviço ao SESI-DR/RO.
j) As responsabilidades em torno das questões ligadas a recursos humanos e pagamentos,
relativos a obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos
serviços, qualidade do material/instrumental, manutenção/conserto dos equipamentos
utilizados para a realização dos serviços quando este for causado por danos ou mau uso,
serão exclusivas do credenciado;
k) Os materiais de consumo utilizados em todos os procedimentos odontológicos serão de
responsabilidade da CREDENCIADA e deverão ser de marcas confiáveis no mercado, tais
como: DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A
utilização desses materiais será verificada quando das AUDITORIAS e VISITAS TÉCNICAS
previstas, conforme disposto neste Edital.
l) O prazo de espera para atendimento inicial ou reconsulta dos pacientes será de, no
máximo 14 (quatorze) dias, salvo em casos de emergência, hipótese em que a consulta
deverá ser agendada em no máximo 01 (um) dia.
m) Os profissionais que optarem por prestar serviços nos consultórios fixos do SESI-DR/RO e
nas Unidades Móveis, serão responsáveis pela conservação dos equipamentos e
mobiliários que compõem os consultórios do SESI, nos Termos de Responsabilidade de
Utilização do Espaço (Anexo VIII);
n) As Turbinas de baixa e alta rotação, bem como as peças de mão e as brocas utilizadas na
prestação dos serviços, serão de responsabilidade da empresa CREDENCIADA.
o) Nos casos em que a empresa CREDENCIADA tiver a necessidade de uma Auxiliar de Saúde
Bucal (ASB) exclusiva para a prestação dos serviços, deverá por conta própria, assumindo
todos os custos e obrigações trabalhistas, se responsabilizar pela contratação, não estando
o SESI em nenhuma hipótese, responsável pelo vínculo trabalhista do (a) auxiliar.
p) O credenciado que optar por prestar serviços nos consultórios fixos do SESI obriga-se a
efetuar rodízio mensal dos profissionais que prestarão os respectivos serviços sempre que
houver esta possibilidade.
q) Todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano,
sem ônus para o paciente ou para o SESI, no caso de retrabalhos provocados por falhas
técnicas na execução ou utilização de material de qualidade duvidosa, fatos que serão
evidenciados em auditorias prévias realizadas pelo SESI-DR/RO;
r) É de inteira responsabilidade do credenciado a forma de tratamento e os procedimentos
adotados, bem como o material utilizado nos tratamentos realizados nos pacientes,
podendo responder administrativa e judicialmente pelos erros técnicos devidamente
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comprovados por perícia, eximindo o SESI/DR/RO de qualquer responsabilidade sobre os
procedimentos odontológicos empregados no tratamento.
s) Todos os gastos decorrentes de serviços laboratoriais de Prótese Dentária e
Implantodontia ficarão a cargo da CREDENCIADA, sem nenhum ônus para o paciente ou
para o SESI;
t) A empresa deverá aceitar auditorias efetuadas pelos Responsáveis Técnicos de
Odontologia nos procedimentos realizados;
u) A empresa CREDENCIADA se obriga a comunicar ao SESI, através da Declaração de
Substituição (Anexo XVI), todas as substituições dos Cirurgiões Dentistas que prestarão os
serviços.
3.2. Para credenciamentos nas modalidades cuja prestação de serviços ocorrerá nas dependências do
credenciado (credenciamento externo) – MODALIDADES B, D, F, H, J, M e O:
a) Atender mediante a apresentação da Guia de Autorização de Prestação de Serviços (Anexo
IV), previamente encaminhada pela unidade do SESI-DR/RO em que estiver vinculada, de
acordo com os procedimentos e prazos indicados.
b) Prestar os serviços de Odontologia nas MODALIDADES B, D, F, H, J, M e O nas
dependências da credenciada, conforme necessidade de demanda indicada pelo SESIDR/RO;
c) Emitir relatórios mensais de produção e entregá-los nas Unidades do SESI gestora do
serviço para realização das baixas no software odontológico, possibilitando a consolidação
das informações;
d) A empresa deverá enviar à Unidade do SESI-DR/RO na qual estiver vinculada no primeiro
dia útil de cada mês, a relação de atendimentos com os valores referentes aos serviços
prestados no mês anterior. Após o SESI/RO aprovar os relatórios de produtividade, que
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da informação do
faturamento, deverá ser emitida e entregue a Nota Fiscal de Prestação de Serviço.
e) Emitir nota fiscal mensal, especificando a Unidade do SESI-DR/RO geradora do serviço
(Relação de Unidades com CNPJ e endereço - Anexo V), indicando número de
procedimentos, pormenorizadamente;
f) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e
trabalhistas e todas as despesas de material de consumo e instrumentais necessários ao
cumprimento deste credenciamento;
g) Entregar mensalmente, juntamente com a fatura mensal, os documentos previstos no item
3.1 “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, bem como o comprovante de pagamento de seus prestadores
de serviços e as respectivas retenções tributárias.
h) As responsabilidades em torno das questões ligadas a recursos humanos e pagamentos,
relativos a obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos
serviços, qualidade do material/instrumental, manutenção/conserto dos equipamentos
utilizados para a realização dos serviços, serão exclusivas do credenciado;
i) Os materiais de consumo utilizados em todos os procedimentos odontológicos serão de
responsabilidade da CREDENCIADA e deverão ser de marcas confiáveis no mercado, tais
como: DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A
utilização desses materiais será verificada quando das AUDITORIAS e VISITAS TÉCNICAS
previstas, conforme disposto neste Edital.
j) O prazo de espera para atendimento inicial ou reconsulta dos pacientes será de, no
máximo 14 (quatorze) dias, salvo em casos de emergência, hipótese em que a consulta
deverá ser agendada em no máximo 01 (um) dia.
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k) A empresa deverá permitir a identificação do estabelecimento credenciado através de
adesivo ou banner da logomarca do SESI.
l) Ter em suas instalações condições de acesso à internet: equipamento (computador e
impressora) e rede;
m) Todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano,
sem ônus para o paciente ou para o SESI, no caso de retrabalhos provocados por falhas
técnicas na execução ou utilização de material de qualidade duvidosa, fatos que serão
evidenciados em auditorias prévias realizadas pelo SESI-DR/RO;
n) Todos os gastos decorrentes de serviços laboratoriais de Prótese Dentária e
Implantodontia ficarão a cargo da CREDENCIADA, sem nenhum ônus para o paciente ou
para o SESI.
o) A empresa deverá aceitar a realização de auditorias nos procedimentos realizados e visitas
técnicas aleatórias em suas dependências, realizadas pelos Responsáveis Técnicos de
odontologia do SESI/RO.
p) O credenciado poderá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do
recebimento da Guia de Autorização de Prestação de Serviços, declinar, de forma
justificada, no todo ou em parte, através de instrumento formal, a (s) demanda (s)
recebidas. Neste caso, a (s) demanda (s) será (ão) direcionada (s) ao subsequente no rol
dos credenciados;
q) A empresa CREDENCIADA se obriga a comunicar ao SESI, através da Declaração de
Substituição (Anexo XVI), todas as substituições dos Cirurgiões Dentistas que prestarão os
serviços.
3.4 Para todas as modalidades:
a) O Credenciado compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o “Código
de Ética das Instituições CONTRATANTES podendo ser acessado no link
http://transparencia.fiero.org.br/sesi/modules/integridade.

b) É de inteira responsabilidade do credenciado a forma e os procedimentos adotados, bem como
o material utilizado nos tratamentos realizados nos pacientes, podendo responder
administrativa e judicialmente pelos erros técnicos devidamente comprovados em ação
judicial, eximindo o SESI/DR/RO de qualquer responsabilidade sobre os procedimentos
odontológicos empregados.

CLÁSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO SESI-DR/RO:
a) Aprovar os relatórios de faturamento emitidos pelas clínicas credenciadas no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis, após seu recebimento, observando-se os prazos estipulados neste termo
de credenciamento;
b) Pagar à CREDENCIADA em 18 (dezoito) dias úteis a partir do recebimento da NF pelo setor
responsável acompanhadas das certidões negativas de regularidade fiscal do FGTS e INSS e
relatório pormenorizado da produtividade do período;
c) Devolver para as devidas correções, as Notas fiscais que apresentarem inconsistências e
providenciar o pagamento das mesmas em 18 (dezoito) dias úteis a partir do novo
recebimento;
d) Realizar visitas técnicas e/ou administrativas periódicas nas dependências das credenciadas e
gerar relatórios com as não conformidades encontradas, que deverão ser examinados pela
credenciada, atestando, desta forma, conhecimento do teor dos mesmos;
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e) Realizar perícias técnicas, por amostragem, dos serviços realizados pelos profissionais
credenciados;
f) Monitorar periodicamente o grau de satisfação dos trabalhadores e das empresas clientes do
SESI-DR/RO antecipando a identificação de possíveis situações que possam impactar na
prestação dos serviços;
g) Divulgar os serviços de Odontologia do SESI junto à comunidade industriaria;
h) Sensibilizar e incentivar as empresas da região a participarem dos programas de Odontologia;
i) Acompanhar, verificar e avaliar em conjunto com o credenciado a execução de todas as etapas
previstas no Manual Técnico da Odontologia;
j) Prestar assessoria técnica através das Unidades do SESI-DR/RO, conforme diretrizes da
Coordenação Estratégica da Saúde, nas ações que se fizerem necessárias para o
desenvolvimento dos Programas de Odontologia do SESI, através de material instrucional e
orientações;
k) Obedecer ao critério de rodízio entre os credenciados da mesma modalidade quando a escolha
do credenciado não for feita pelo próprio usuário do serviço;
l) Manter os credenciados informados sobre a atualização de cada versão bem como toda e
qualquer alteração no presente Regulamento de Credenciamento de Odontologia.
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA:
5.1. O presente termo entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 12 meses a
partir de sua publicação, podendo qualquer empresa do ramo durante esse prazo, desde que cumpra
os requisitos previstos neste instrumento, efetuar o cadastro manifestando interesse no
credenciamento.
5.2. O prazo de vigência deste instrumento poderá ser prorrogado, a critério do SESI-DR/RO. As
consequentes e eventuais prorrogações dos instrumentos contratuais de credenciamento serão objeto
de Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO:
6.1. A empresa credenciada será paga de acordo com os serviços efetivamente prestados, em
conformidade com a Tabela de Preços constante nos Anexos: IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV do
Regulamento de Credenciamento de Serviços de Odontologia nº 001/2019, parte integrante deste
Termo de Credenciamento;
6.2. O pagamento referente à prestação dos serviços será efetuado mensalmente conforme produção;
6.3. As notas fiscais deverão ser específicas: Nota de Prestação de Serviços de Odontologia conforme
objeto do contrato;
6.4. Os pagamentos serão realizados após efetiva realização dos serviços, de acordo com o
estabelecido em contrato, com o prazo de 18 (dezoito) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal
pelo setor responsável;
6.5. Os pagamentos serão realizados preferencialmente em conta corrente da CREDENCIADA, que
deverá ser fornecida quando da assinatura do contrato.
6.6. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas acompanhadas das Certidões Negativas de
Regularidade Fiscal do FGTS e INSS, e dos relatórios de produção que serão aprovados pelo gestor do
contrato da unidade SESI em cada município.
6.7. A nota fiscal que apresentar desacordos ou irregularidades será devolvida para as devidas
correções no prazo máximo de 10 (dez) dias. Nesse caso, o prazo começará a fluir a partir da data de
reapresentação da nota fiscal;
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6.8. Todas as Notas Fiscais e documentos deverão ser encaminhados para o Gestor do contrato em
cada unidade do SESI-DR/RO, para análise contratual e certificação;
6.9. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
6.10. Os procedimentos especializados que por ventura não estejam incluídos nas especificações
técnicas e tabelas de serviços e valores, poderão ser incluídos mediante prévio acordo de valores e
prévia autorização do SESI-DR/RO;
6.11. Os pagamentos serão realizados exclusivamente em conta corrente em nome da empresa
CREDENCIADA, que deverá fornecer os dados bancários no momento da entrega dos documentos para
unidade do SESI;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS:

Os preços constantes nas tabelas - anexos: IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV do Regulamento de
Credenciamento, poderão, a critério do SESI, serem revisadas quando verificado, através de
pesquisa de mercado, que houve alteração de valores para maior ou menor, também poderá
ser utilizado como parâmetro o Índice IGP-M ou outro que venha a substitui-lo por lei ou
havendo sua extinção sem indicação de outro, as partes elegerão um novo índice, devendo ser
comunicado e publicado aos credenciados através de carta e publicação em errata no edital
vigente .
CLÁUSULA OITAVA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1. A despesa com a aquisição do objeto deste credenciamento, mediante a assinatura do contrato,
está a cargo dos Elementos Orçamentários que seguem:
Unidades

UA

CR

Descrição do CR

Porto Velho

24.02.01.02.03

3.04.03.01.24.01

Saúde Bucal - Atendimento

Ariquemes

24.02.02.01.03

3.04.03.01.24.01

Saúde Bucal - Atendimento

Ji Paraná

24.02.02.02.03

3.04.03.01.24.01

Saúde bucal - Atendimento

Cacoal

24.02.03.02.03

3.04.03.01.24.01

Saúde Bucal - Atendimento

Vilhena

24.02.03.05.03

3.04.03.01.24.01

Saúde bucal - Atendimento

CLÁUSULA NONA- DESCREDENCIAMENTO, PENALIDADES E SANÇÕES:
9.1. A empresa será descredenciada nas seguintes hipóteses:
a) Descumprimento das exigências previstas neste Regulamento e no Termo de
Credenciamento, oportunizada defesa prévia;
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b) Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos responsáveis pela empresa
credenciada;
c) Quando restar comprovada a tentativa de aliciamento do cliente SESI pela CREDENCIADA
com objetivo de convencê-lo a realizar o tratamento odontológico na modalidade
PARTICULAR, oferecendo-lhe descontos, facilidade no pagamento ou quaisquer outros
meios ilegítimos ou antiéticos em desfavor do SESI.
9.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CREDENCIADA, garantida a prévia defesa, às
penalidades de advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com as
entidades do Sistema FIERO pelo prazo de até 02 (dois) anos, nas formas adiante especificadas:
a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada
durante os três últimos meses de vigência do contrato, no caso de descumprimento do
contrato, ensejando, a critério do SESI-RO, a rescisão do ajuste.
b) Se a empresa estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do
descumprimento contratual justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de
5% (cinco por cento) da importância apurada no período de vigência contratual,
ensejando, a critério do SESI-RO, a rescisão do ajuste.
9.3. A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções:
a) Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos,
contados a partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra
rescisão contratual, a critério do SESI-RO;
b) Fica facultada a defesa prévia da CREDENCIADA, no caso de descredenciamento ou
aplicação de penalidades, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.3. O atraso no pagamento do serviço, por culpa da CONTRATANTE, implicará na incidência de multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Os juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido, bastando para tanto a notificação à parte CONTRARIA
com antecedência de 30 dias úteis.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado
à prévia e ampla defesa.
10.3. A rescisão motivada por inadimplemento de uma das partes acarretará a esta a aplicação das
penalidades previstas na cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:
O presente Termo de credenciamento NÃO poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou
transferência, no todo ou em parte, ficando neste caso o credenciado responsável integralmente por
todos os atos praticados e sujeito às penalidades previstas neste regulamento, inclusive o
descredenciamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES:
12.1. Este contrato não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo a CREDENCIADA
responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado com o SESIDR/RO, inclusive em relação as questões éticas relacionadas ao Conselho Regional de Odontologia
(CRO);
12.2. Para o Credenciamento Interno é oportuno estabelecer que Documentação Ortodôntica é de
propriedade do paciente e estará na responsabilidade do SESI para a guarda e conservação. Somente o
paciente estará autorizado a retirar a Documentação Ortodôntica das dependências do SESI, mediante
solicitação por escrito que será anexada ao seu Prontuário Odontológico;
12.3. O SESI-DR/RO não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação
tributária, trabalhista, previdenciária e securitária, e decorrente da execução do presente contrato,
cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CREDENCIADA.
12.4. A CREDENCIADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas para o credenciamento;
12.5. A GESTÃO do contrato ficará a cargo do (a) Líder da unidade operacional do SESI/RO e a
FISCALIZAÇÃO do contrato ficará a cargo do Responsável Técnico da Odontologia da unidade
operacional do SESI/RO, representante da CONTRATANTE, ou outro especialmente designado para
este fim, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem e de tudo dará ciência à empresa, para a
fiel execução contratual durante a sua vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:
As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir qualquer dúvida oriunda deste
contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas neste instrumento, assinam o
presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surtam
todos os efeitos legais.

CONTRATANTE

CREDENCIADA
TESTEMUNHAS:
1. NOME/RG/CPF

2. NOME/RG/CPF
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ANEXO IV – MODELO DA GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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ANEXO V – ENDEREÇOS DAS UNIDADES E REGIONAIS DO SESI-DR/RO

Município
Porto Velho
Guajará Mirim
Nova Mamoré
Candeias do Jamari
Ariquemes
Machadinho d´ Oeste
Campo N. de Rondônia
Buritis
Alto Paraiso
Itapuã d`Oeste
Cujubim
Vale do Anari
Montenegro
Rio Crespo
Cacaulândia
Ji Paraná
São Fco do Guaporé
Costa Marques
Seringueiras
São Miguel do Guaporé
Alvorada do Oeste
Gov. Jorge Teixeira
Mirante da Serra
Urupá
Nova União
Presidente Médici
Ouro Preto do Oeste
Vele do Paraiso
Jarú
Theobroma
Teixeirópolis
Cacoal
Rolim de Moura
Alto Alegre do Parecis
Alta Floresta
Nova Brasilândia
Novo Horizonte
Santa Luzia
Parecis
Castanheira
Ministro Andreazza
Pimenta Bueno
Espigão do Oeste
Primavera de Rondônia
São Felipe do Oeste
Vilhena
Chupinguaia
Colorado do Oeste
Corumbiara
Cabixi
Cerejeiras
Pimenteiras

Unidade

CNPJ

Endereço

Telefone

SESI - Porto Velho
SESI - Porto Velho
SESI - Porto Velho
SESI - Porto Velho
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI - Ariquemes
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI – Ji Paraná
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI - Cacoal
SESI – Pimenta Bueno
SESI – Pimenta Bueno
SESI – Pimenta Bueno
SESI – Pimenta Bueno
SESI - Vilhena
SESI - Vilhena
SESI - Vilhena
SESI - Vilhena
SESI - Vilhena
SESI - Vilhena
SESI - Vilhena

03.783.989/0006-50
03.783.989/0006-50
03.783.989/0006-50
03.783.989/0006-50
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0009-00
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0003-07
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0007-30
03.783.989/0004-98
03.783.989/0004-98
03.783.989/0004-98
03.783.989/0004-98
03.783.989/0005-79
03.783.989/0005-79
03.783.989/0005-79
03.783.989/0005-79
03.783.989/0005-79
03.783.989/0005-79
03.783.989/0005-79

Av. 7 de Setembro,2263. Nossa Sª das Graças.
Av. 7 de Setembro,2263. Nossa Sª das Graças.
Av. 7 de Setembro,2263. Nossa Sª das Graças.
Av. 7 de Setembro,2263. Nossa Sª das Graças.
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Av. JK, 3813. Setor Institucional
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Rua Francisco Benites Lopes, 435. Aurélio Bernardi.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Av. 7 de Setembro, 2674. Centro.
Rua Turíbio Odilon Ribeiro, 781. Alvorada.
Rua Turíbio Odilon Ribeiro, 781. Alvorada.
Rua Turíbio Odilon Ribeiro, 781. Alvorada.
Rua Turíbio Odilon Ribeiro, 781. Alvorada.
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425. Bela Vista.
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425. Bela Vista.
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425. Bela Vista.
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425. Bela Vista.
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425. Bela Vista.
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425. Bela Vista.
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425. Bela Vista.

(69) 3211 8711
(69) 3211 8711
(69) 3211 8711
(69) 3211 8711
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3535 6906
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3421-3921
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3443 2225
(69) 3451 4466
(69) 3451 4466
(69) 3451 4466
(69) 3451 4466
(69) 3321 2894
(69) 3321 2894
(69) 3321 2894
(69) 3321 2894
(69) 3321 2894
(69) 3321 2894
(69) 3321 2894
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ANEXO VI – FORMULÁRIO DE VISITA DE CONFORMIDADE TÉCNICA
Formulário de Visita de Conformidade Técnica
Empresa visitada para credenciamento (Razão Social):
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Modalidade pretendida:
Responsável da empresa que acompanhou a visita:
DOCUMENTAÇÃO
Nº:

ALVARÁ

VIGENCIA:
Nº:

LICENÇA SANITÁRIA

VIGENCIA:
Nº:

CNPJ

Nº CRO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTALAÇÕES/

VIGÊNCIA

ITENS VERIFICADOS

MATERIAIS

PONTUAÇÃO
NA

0

AGENDA DE ATENDIMENTOS

RECEPÇÃO

PONTO DE INTERNET
EQUIPAMENTOS ADEQUADOS

SALA CLÍNICA

ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO
ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO

ARQUIVO

ORGANIZAÇÃO

EXPURGO

CONDIZENTE COM AS NORMAS DA VISA

ESTERILIZAÇÃO

CONDIZENTE COM AS NORMAS DA VISA

LIXO HOSPITALAR

CONDIZENTE COM AS NORMAS DA VISA
MARCAS CONDIZENTES COM O REGULAMENTO

MATERIAIS

VALIDADE DOS PRODUTOS
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NOTA GERAL

STATUS

AVALIAÇÃO FINAL

2

ADEQUADO

APROVAÇÃO DIRETA

1

PARCIALMENTE ADEQUADO

PRAZO PARA ADEQUAÇÃO

0

INADEQUADO

REPROVADO

NA

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

AVALIAÇÃO FINAL
APROVAÇÃO DIRETA

PRAZO PARA ADEQUAÇÃO

REPROVADO

Para todos os itens que são aplicáveis, a pontuação para aprovação
direta e emissão do Certificado deverá ser 2 em todos os itens
avaliados
Para os casos que a pontuação for 0 ou 1 o SESI-DR/RO poderá
negociar prazo de 30 a 90 dias (conforme o caso), para a adequação
do (s) item (s).
Na reavaliação todos os itens deverão pontuar 2.
Estabelecimento não atende às exigências de qualidade e eficiência
propostas pelo SESI-DR/RO.

____________________________
Responsável Técnico – SESI-DR/RO

__________________, ______ de _________________ de 20____.
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ANEXO VII – MODELO DE CERTIFICAÇÃO SESI

CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO SESI-DR/RO
Credenciamento em Serviços de Odontologia
Certificamos que a empresa_____________________________________________________________
está qualificada tecnicamente para prestar serviços de ODONTOLOGIA ao SESI-DR/RO , uma vez que
atende a todos os requisitos verificados em visita técnica realizada nesta data, de acordo com o
regulamento para credenciamento em Serviços de Odontologia nº 001/2019.

___________________________,________ de________________________ de 20____.

____________________________
Responsável Técnico – SESI-DR/RO

____________________________
Líder da Unidade SESI-DR/RO
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ANEXO VIII – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO
(CESSÃO DE ESPAÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO SESI-DR/RO)

I. COMPETE À EMPRESA CREDENCIADA___________________________________________________
a) Responsabilizar-se pelo bom uso e conservação dos bens, abaixo discriminados, reparando
quaisquer danos a que der causa, devolvendo-os nas condições em que foram entregues.
Data de entrega para
a credenciada

Nº de Identificação do
bem patrimonial

Descrição do bem patrimonial

II. COMPETE AO SESI-DR/RO
a) Entregar os bens patrimoniais acima descritos em perfeito estado de funcionamento, e para
aqueles que se fizer necessário, entregá-los devidamente calibrados/aferidos.
III. DA VALIDADE
a) Este Termo de Responsabilidade só terá validade a partir da data da assinatura do Contrato de
Credenciamento.

De acordo, ______/______/_______
_______________________________________
Responsável Empresa

De acordo, ______/______/_______
_______________________________________
Representante SESI-DR/RO – Unidade
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ANEXO IX – TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Modalidades A e B
Itens GRUPO - CLÍNICA GERAL
1.
AVALIAÇÃO INICIAL
2.
AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS – HORA TÉCNICA
3.
AJUSTE OCLUSAL
4.
AUMENTO DE COROA CLÍNICA
5.
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE/COROA
6.
CLAREAMENTO COM MOLDEIRA 2 ARCADAS
7.
CLAREAMENTO COMBINADO (2 TÉCNICAS)
8.
CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO 2 ARCADAS
9.
CLAREAMENTO DENTE DESVITAL - UNITÁRIO
10.
CONSULTA DE URGÊNCIA
11.
CONTENÇÃO/SPLINTAGEM
12.
CUNHA DISTAL/PROXIMAL
13.
CURATIVO/CAPEAMENTO
14.
DESSENSIBILIZAÇÃO ATÉ 3 ELEMENTOS
15.
EXODONTIA - 3º MOLAR INCLUSO
16.
EXODONTIA - 3º MOLAR SEMI-INCLUSO
17.
EXODONTIA – DECIDUO
18.
EXODONTIA – PERMANENTE
19.
EXODONTIA - RAIZ RESIDUAL
20.
EXODONTIA DE 3º MOLAR
21.
FACETA EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL
22.
FLUORTERAPIA/REMINERALIZAÇÃO
23.
FRENECTOMIA LABIAL/LINGUAL
24.
GENGIVECTOMIA POR DENTE
25.
GENGIVOPLASTIA - POR ARCADA
26.
PINO DE FIBRA DE VIDRO/RETENTOR INTRA RADICULAR
27.
PROFILAXIA + FLÚOR
28.
PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO
29.
REMOÇÃO DE APARELHO FIXO + POLIMENTO
30.
REST. AMÁLGAMA 1 FACE
31.
REST. AMÁLGAMA 2 FACES
32.
REST. AMÁLGAMA 3 FACES
33.
REST. EM AMÁLGAMA 4 FACES OU MAIS
34.
REST. EM RESINA 4 FACES OU MAIS
35.
REST. RESINA 1 FACE
36.
REST. RESINA 2 FACES
37.
REST. RESINA 3 FACES
38.
RX PERIAPICAL / INTERPROXIMAL
39.
SELANTE (UNIDADE)
40.
TARTARECTOMIA

TABELA
CREDENCIADOS
R$
12,00
R$
50,00
R$
42,00
R$
65,00
R$
33,00
R$
222,00
R$
528,00
R$
346,00
R$
43,00
R$
45,00
R$
48,00
R$
45,00
R$
21,00
R$
23,00
R$
120,00
R$
100,00
R$
22,00
R$
36,00
R$
39,00
R$
60,00
R$
66,00
R$
48,00
R$
138,00
R$
55,00
R$
132,00
R$
88,00
R$
28,00
R$
33,00
R$
103,00
R$
27,00
R$
32,00
R$
38,00
R$
50,00
R$
50,00
R$
26,00
R$
35,00
R$
41,00
R$
12,00
R$
21,00
R$
33,00
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ANEXO X – TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Modalidades C e D
Itens GRUPO - ODONTOPEDIATRIA
1.
AVALIAÇÃO INICIAL
2.
AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS – HORA TÉCNICA
3.
AUMENTO DE COROA CLÍNICA
4.
COLAGEM DE FRAGMENTO DENTAL
5.
CONSULTA DE ADAPTAÇÃO/CONDICIONAMENTO
6.
CONSULTA DE URGÊNCIA
7.
CONTENÇÃO/SPLINTAGEM
8.
CUNHA DISTAL/PROXIMAL
9.
CURATIVO/CAPEAMENTO
10.
EXODONTIA – DECIDUO
11.
EXODONTIA – PERMANENTE
12.
FLUORTERAPIA/REMINERALIZAÇÃO
13.
FRENECTOMIA LABIAL/LINGUAL
14.
GENGIVECTOMIA POR DENTE
15.
PROFILAXIA + FLÚOR
16.
PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO
17.
PULPECTOMIA
18.
PULPOTOMIA
19.
REST. AMÁLGAMA 1 FACE
20.
REST. AMÁLGAMA 2 FACES
21.
REST. AMÁLGAMA 3 FACES
22.
23.
24.
25.

TABELA
CREDENCIADOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

12,00
50,00
65,00
47,00
38,00
45,00
48,00
45,00
24,00
22,00
36,00
55,00
138,00
45,00
28,00
33,00
83,00
69,00
27,00
35,00

R$

44,00

REST. EM AMÁLGAMA 4 FACES OU MAIS
REST. EM RESINA 4 FACES OU MAIS
REST. IONÔMERO DE VIDRO

R$
R$
R$

52,00
57,00
37,00

REST. RESINA 1 FACE

R$

30,00

26.

REST. RESINA 2 FACES

R$

41,00

27.

REST. RESINA 3 FACES
RX PERIAPICAL / INTERPROXIMAL

R$
R$

48,00
12,00

SELANTE (UNIDADE)

R$

24,00

30.

TARTARECTOMIA

R$

38,00

31.

ULECTOMIA/ULOTOMIA

R$

60,00

28.
29.
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ANEXO XI – TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Modalidades E e F
Itens GRUPO - ORTODONTIA
1.
AVALIAÇÃO INICIAL
2.
APARELHO DE PROTRAÇÃO MANDIBULAR - APM
3.
APARELHO EXPANSOR FIXO/HIRAX/HAS
4.
APARELHO EXTRA BUCAL CONJUGADO
5.
APARELHO EXTRA BUCAL SIMPLES
6.
APARELHO ORTODÔNTICO FIXO AUTO-LIGADO
7.
APARELHO ORTODÔNTICO FIXO ESTÉTICO
8.
APARELHO QUADRIHÉLICE
9.
ARCO LINGUAL CONJUGADO
10.
ARCO LINGUAL SIMPLES
11.
BARRA PALATINA CONJUGADA
12
BARRA PALATINA SIMPLES
13.
BIONATOR
14.
BITE-BLOCK COM DISJUNTOR
15.
CONSULTA DE URGÊNCIA
16.
CONTENÇÃO INFERIOR FIXA

TABELA
CREDENCIADOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

12,00
396,00
225,00
173,00
160,00
277,00
550,00
140,00
105,00
95,00
105,00
75,00
190,00
138,00
45,00
52,00
158,00

17.
18.

GRADE PALATINA

R$
R$

MANUTENÇÃO APARELHO ORTODÔNTICO FIXO

R$

60,80

19.

MANUTENÇÃO APARELHO ORTOPÉDICO
MINI IMPLANTE
PENDEX

R$
R$
R$

44,00
120,00
174,00

PLACA COM MOLA DIGITALIZADORA
PLACA DE HAWLEY COM PROVISÓRIO

R$
R$

150,00
135,00

PLACA DE HAWLEY/ CONTENÇÃO SUPERIOR

R$

116,00

PLACA DE LEVANTAMENTO DE MORDIDA
PROFILAXIA + FLÚOR

R$
R$

130,00
28,00

PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO

R$

33,00

28.

REMOÇÃO DE APARELHO FIXO + POLIMENTO

R$

99,00

29.

REPOSIÇÃO DE BANDA/BRAQUETE – UNIDADE

R$

12,00

30.
31.

RX PERIAPICAL / INTERPROXIMAL
APARELHO ORTODÔNTICO FIXO

R$
R$

12,00
60,80

32.

TARTARECTOMIA

R$

38,00

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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ANEXO XII – TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Modalidades G e H
ITENS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GRUPO - ENDODONTIA
AVALIAÇÃO INICIAL
CANAL - MOLAR
CANAL - INCISIVO/CANINO
CANAL - PRÉ-MOLAR
CONSULTA DE URGÊNCIA
CURATIVO DE DEMORA
PULPECTOMIA
PULPOTOMIA
RETRATAMENTO - INCISIVO/CANINO
RETRATAMENTO - MOLAR
RETRATAMENTO - PRÉ-MOLAR
RX PERIAPICAL / INTERPROXIMAL

TABELA
CREDENCIADOS
R$
12,00
R$
235,00
R$
150,00
R$
165,00
R$
45,00
R$
27,00
R$
100,00
R$
65,00
R$
175,00
R$
282,00
R$
212,00
R$
12,00

Modalidades I e J
ITENS GRUPO – PRÓTESE DENTÁRIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

AVALIAÇÃO INICIAL
BLOCO EM CERÂMICA
BLOCO/COROA EM CERÔMERO
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE/COROA
CONSULTA DE URGENCIA
CONSERTO SIMPLES DE PRÓTESE
COROA ACRÍLICA PRENSADA
COROA METALOCERÂMICA
COROA METALOPLÁSTICA / VENEER
COROA PROVISORIA
FACETA LAMINADA CERÂMICA
FACETA LAMINADA CERÔMERO
FIXA ADESIVA POR ELEMENTO CERÂMICA
FIXA ADESIVA POR ELEMENTO CERÔMERO
LENTE DE CONTATO CERÂMICA
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO
PLACA MIORRELAXANTE
PRÓTESE PARCIAL PROVISÓRIA
PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM GRAMPO
PRÓTESE TOTAL
PRÓTESE TOTAL CARACTERIZADA
REEMBASAMENTO DE PRÓTESE
REMOÇÃO DE COROA
REMOÇÃO DE NÚCLEO
RESTAURAÇÃO METÁLICA FUNDIDA/COROA METÁLICA
RX PERIAPICAL / INTERPROXIMAL

TABELA
CREDENCIADOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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12,00
585,00
395,00
45,00
45,00
95,00
145,00
617,00
246,00
77,00
585,00
370,00
585,00
395,00
935,00
100,00
235,00
370,00
561,00
448,00
628,00
112,00
56,00
67,00
280,00
12,00
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ANEXO XIII – TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Modalidades L e M
Itens GRUPO - IMPLANTODONTIA
1.
AVALIAÇÃO INICIAL
2.
CONSULTA DE URGÊNCIA
3.
EXODONTIA
4.
ENXERTO ÓSSEO POR SEGMENTO
5.
IMPLANTE UNITÁRIO
6.
MINI IMPLANTE
7.
PRÓTESE UNITÁRIA SOBRE IMPLANTE RESINA ACRÍLICA
8.
PRÓTESE UNITÁRIA SOBRE IMPLANTE CERÂMICA
9.
PROTOCOLO/PRÓTESE FIXA SOBRE IMPLANTE CERÂMICA
10. PROVISÓRIO SOBRE IMPLANTE
11. REABERTURA E COLOCAÇÃO DE CICATRIZADOR
12. RX PERIAPICAL / INTERPROXIMAL
13. EXODONTIA - RAIZ RESIDUAL

TABELA
CREDENCIADOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

12,00
45,00
36,00
380,00
700,00
120,00
432,00
700,00
6.300,00
145,00
155,00
12,00
39,00

Modalidades N e O
Itens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

GRUPO - PERIODONTIA
AVALIAÇÃO INICIAL
AUMENTO DE COROA CLÍNICA
CIRURGIA PERIODONTAL A RETALHO POR SEGMENTO
CONSULTA DE URGENCIA
CUNHA DISTAL/PROXIMAL
CURETAGEM SUBGENGIVAL POR ELEMENTO
DESSENSIBILIZAÇÃO DENTÁRIA - HEMI ARCADA
ENXERTO DE CONJUNTIVO
EXCISÃO DE MUCOCELE
FRENECTOMIA LABIAL/LINGUAL
GENGIVECTOMIA POR DENTE
GENGIVOPLASTIA - POR SEGMENTO
IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA POR SEGMENTO
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO PERIODONTAL
PLACA MIORRELAXANTE
RASPAGEM SUBGENGIVAL POR ARCADA
RASPAGEM SUPRAGENGIVAL POR ARCADA
RX PERIAPICAL / INTERPROXIMAL
ULECTOMIA/ULOTOMIA
PROFILAXIA + FLÚOR
PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO
TARTARECTOMIA

TABELA
CREDENCIADOS
R$
12,00
R$
175,00
R$
204,00
R$
45,00
R$
45,00
R$
102,00
R$
70,00
R$
308,00
R$
94,00
R$
138,00
R$
55,00
R$
127,00
R$
104,00
R$
182,00
R$
235,62
R$
210,00
R$
166,00
R$
12,00
R$
60,00
R$
28,00
R$
33,00
R$
38,00
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ANEXO XV – TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS

Modalidade: R

Dentista Responsável Técnico no Conselho Regional de Odontologia

TABELA
CREDENCIADOS

A contratada devera disponibilizar profissional graduado em odontologia para responder
como Responsável Técnico da unidade SESI perante o Conselho Regional de
Odontologia. O período de contrato para este serviço será de 12 meses, respeitando o

R$: 500,00
Valor fixo mensal

rodízio entre os credenciados e tomando como critério preferencial, o tempo de
credenciamento com o SESI.

Comissão Permanente de Licitação – Portaria Nº 003/2019 – SESI-DR/RO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA
Versão 01
ANEXO XVI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA

A

empresa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

CNPJ

nº

XXXXXX,

estabelecida

em

XXXXXXXXXXXXXXX (endereço completo/CEP/telefone), contrato de credenciamento nº XXXXXXXX,
declara que o Cirurgião Dentista XXXXXXXXXXXXXXX CRO nº XXXXXXXX, foi substituído em ___/___/___
pelo Cirurgião Dentista XXXXXXXXXXXXXXX CRO nº XXXXXXXX, admitido por esta empresa em
___/___/___. Solicitamos ao SESI o parecer para esta substituição.

Declaramos ainda que comprometemo-nos comunicar ao SESI – SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA, caso as presentes informações sejam alteradas.

_________, ___ de _______ de _____.

(Assinatura do Representante Legal da empresa)
_____________________________
Nome completo e Cargo
“De Acordo”

Nome do Cirurgião Dentista
Nº do CRO:

Observações:
1.

A Declaração deverá ser em 02 vias (01 vias p/o processo de credenciamento) e 01 via fica na
pasta da empresa na Unidade do SESI onde a empresa presta o serviço;
Enviar cópia autenticada dos documentos do Cirurgião Dentista, conforme edital de credenciamento;
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Versão 01
ANEXO XVII – GLOSSÁRIO

ASB - Auxiliar de Saúde Bucal.
CND – Certidão Negativa de Débito.
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.
CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.
CRO – Conselho Regional de Odontologia.
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
DOU – Diário Oficial da União.
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
FIERO – Federação das Indústrias do Estado de Rondônia.
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.
IR – Imposto de Renda.
NF – Nota Fiscal.
PIS – Programa de Integração Social.
SESI-DR/RO – Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Rondônia.
TNS-Dentista – Técnico de Nível Superior – Dentista.
UMO – Unidade Móvel de Odontologia.
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ANEXO XVIII - DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA

CAPÍTULO XII - DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DOS PROPRIETÁRIOS INSCRITOS

O Art. 33 do Código de Ética Odontológica disciplina quais são as atribuições do responsável técnico,
senão vejamos:
“Art. 33. Ao responsável técnico cabe a fiscalização técnica e ética da instituição pública ou privada
pela qual é responsável, devendo orientá-la, por escrito, inclusive sobre as técnicas de propaganda
utilizadas.
§1º. É dever do responsável técnico primar pela fiel aplicação deste Código na pessoa jurídica em que
trabalha.
§2º. É dever do responsável técnico informar ao Conselho Regional, imediatamente, por escrito, quando
da constatação do cometimento de infração ética, acontecida na empresa em que exerça sua
responsabilidade. ”
Competência:
Respeitar e fazer com que os profissionais sob sua responsabilidade, respeitem e cumpram o Código de
Ética profissional, desde os anúncios e propagandas até a qualidade nos procedimentos realizados,
pois o mesmo será considerado solidário a toda infração ética cometida no local.

Comissão Permanente de Licitação – Portaria Nº 003/2019 – SESI-DR/RO

