PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Rio de Janeiro, 300 CEP 16015-150 TELEFAX 18 3636.1100
e-mail: saude@aracatuba.sp.gov.br

INSTRUMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018- SMS/ARAÇATUBA-SP

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018

OBJETO: Seleção de Organização Social, assim qualificadas no âmbito do Município de ARAÇATUBA,
para celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das
ações e serviços de saúde nos Serviços de Urgência e Emergência: Pronto-Socorro Municipal “Aida Vanzo
Dolce” e Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência, por um período de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do referido contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos,
até o limite de 60 (sessenta meses), sempre que houver interesse das partes, nos termos da Legislação
Vigente.

SESSÃO DE ABERTURA: 06/03/2018 as 9:00 horas na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal
de Araçatuba situada na Rua Coelho Neto, nº 73 no Município de ARAÇATUBA, São Paulo – SP.

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018

O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, ESTADO DE SÃO PAULO, torna público, para conhecimento dos
interessados que está disponível no sítio eletrônico www.ARAÇATUBA.sp.gov.br, o instrumento de
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2018, destinado à seleção de Organização Social para firmar Contrato de
Gestão, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde da
Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto-Socorro Municipal “Aida
Vanzo Dolce”, localizado na Rua: Dona Ida, nº1350 – Bairro: Aviação, Araçatuba - SP, CEP 16050-555,
conforme especificado neste instrumento e seus anexos, estando o presente chamamento e a consequente
parceria, consoantes a Lei Municipal nº 7.625/2014 e suas alterações, e, subsidiariamente, Poder Legislativo
e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Lei federal 9.637/98, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, a Lei Federal nº 8.080/90, a Constituição Federal de 1988, e demais dispositivos aplicáveis ao
caso, atendendo ao seguinte cronograma proposto:

EVENTOS
Prazo máximo para Pedidos de Esclarecimentos
ou Impugnação

DATA
Até 02 dias úteis anteriores a data da sessão de
abertura dos envelopes de Habilitação.

Prazo para visita técnica

Até o dia 23 de Fevereiro de 2018 às 17:00 horas.

Entrega dos envelopes

Até o dia 06 de Março de 2018 às 9 horas.

As sessões públicas relativas ao presente Chamamento Público serão realizadas na Sede da Prefeitura,
situado à Rua Coelho Neto, n° 73, Município de ARAÇATUBA, São Paulo – SP.
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I – OBJETO
1.1. Seleção de Organização Social, assim qualificadas no âmbito do Município de ARAÇATUBA, para
celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações
e serviços de saúde de Urgência e Emergência: Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e
Emergência e Pronto-Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce, localizada na cidade de ARAÇATUBA-SP, em
regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, para um período de 12
(doze) meses, contados a partir da assinatura do referido contrato, podendo ser prorrogado por iguais
períodos, até o limite de 60 (sessenta meses), sempre que houver interesse das partes, nos termos da
Legislação Vigente.

II – PROCEDIMENTO
2.1. A presente seleção será conduzida por Comissão de Seleção devidamente instituída pelo Município
de ARAÇATUBA, por intermédio de Portaria expedida pela chefia do Poder Executivo.
2.2. Os membros da citada Comissão de Seleção não serão remunerados e não poderão ter qualquer
vínculo com os proponentes participantes desta seleção.
2.3. As organizações proponentes, seus representantes ou outros interessados deverão abster-se de
entrar em contato com os membros da Comissão de Seleção, sob pena de comprometer o sigilo e a
imparcialidade no julgamento, podendo haver, no caso de comprovação do ato, a sanção da inabilitação
e/ou desclassificação da proponente do certame.

III – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
3.1. Podem participar da presente seleção, entidades privadas sem fins lucrativos, devidamente
qualificadas como Organizações Sociais em Saúde, no âmbito do Município de ARAÇATUBA, até 10 dias
anteriores a data da sessão de abertura dos envelopes de habilitação e proposta, conforme a Lei Municipal
nº 7.625/2014 e suas alterações, registradas no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo –
CREMESP da sede da instituição, que obedeçam aos critérios de finalidade da legislação pertinente e que
façam constar em seu estatuto atividade compatível ao desenvolvimento de projetos nas áreas da saúde,
mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correspondentes e tornem viáveis a
transparência, com a responsabilização dos atos praticados.
3.1.1. Na hipótese da instituição vencedora do certame não ter sua sede no Município de ARAÇATUBA,
e, bem como, junto ao Estado de São Paulo, deverá providenciar, até a assinatura do Contrato de Gestão,
seu registro junto ao Conselho Regional Medicina, ambos do Estado de São Paulo.
3.1.2. Caso a instituição vencedora do certame ainda não possua filial no Município da unidade a ser
administrada, a referida organização social terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a assinatura do
Contrato de Gestão, para realizar a instalação de uma filial nesse Município, salientando-se que essa
instalação não poderá ocorrer nas dependências da unidade a ser gerenciada.
3.2. As Organizações Sociais interessadas, antes da elaboração de suas propostas, deverão proceder
com a verificação e comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura
Municipal.
3.3. As Organizações Sociais deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas
propostas, não cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à apresentação
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destas.
3.4. Não poderão participar do presente certame:
a) Instituições declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
b) Instituições reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
c) Instituições que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com o Município de Araçatuba, nos termos do inciso III do artigo
87 da lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como, as que estiverem cumprindo a
penalidade prevista no artigo 7º da Lei 10.520/2002.
d) Instituições que estejam, de qualquer forma, inadimplentes com a União, o Estado de São
Paulo e o Município de ARAÇATUBA ou cumprindo sanções aplicadas pela Administração
Pública.
3.5. Fica estabelecida a validade mínima da proposta por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
data da abertura de seu envelope pela Comissão de Seleção.
3.6. A Organização Social, na respectiva sessão pública, poderá ser representada por dirigente,
mediante apresentação da cópia da ata de eleição da sua diretoria, juntamente com os correspondentes
documentos pessoais, ou por procurador, mediante instrumento, público ou particular, com firma
reconhecida em cartório, conferindo-lhe amplos poderes de representação em todos os atos e termos do
Chamamento Público, juntamente com seus documentos pessoais.
3.7. É vedada, a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de uma Organização Social
na presente seleção.
3.8. Para manter a ordem durante a Sessão Pública, será permitida somente a presença de 2 (dois)
representantes, dentre os quais apenas 1 (um) representante /procurador credenciado para cada
Organização Social participante.
3.9. Ficará impedido de quaisquer manifestações a fatos relacionados com a presente seleção, o
representante da Organização Social participante que não apresentar o instrumento de procuração,
acompanhado de Ato constitutivo ou estatuto social em vigor, ou cuja documentação não atenda às
especificações supracitadas, porém a falta de Credenciamento do representante não impedirá a empresa de
seguir para as fases de habilitação e proposta.

IV – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
4.1. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA TÉCNICA deverão ser entregues no dia e
horário estabelecidos neste instrumento, em 02 (dois) envelopes distintos, opacos, devidamente fechados e
rotulados de “Envelope 01” e “Envelope 02”.
4.1.1. Todos os documentos presentes nos supracitados envelopes deverão estar encadernados, com
indicação sequencial do número de páginas.
4.2. Os envelopes referidos no subitem 5.1. deverão ser rotulados externamente com os seguintes
informes:

ENVELOPE 01: DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018
(Razão social e endereço da entidade)
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ENVELOPE 02: PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2018
(Razão social e endereço da entidade)

4.3. ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: deverá conter, original ou cópia autenticada
em serviço notarial, os seguintes documentos:
a)

Índice com a indicação da ordem sequencial em que se encontram cada um dos documentos
das demais alíneas deste item.
b) Ato constitutivo ou estatuto social em vigor, registrado em cartório, com certidão narrativa do
cartório competente das últimas alterações, ou qualquer outro documento oficial apto a
comprovar que o ato constitutivo/estatuto social apresentado é o último registrado, emitidos,
no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data de apresentação dos envelopes.
c) Ata de eleição da atual diretoria.
d) Relação nominal de todos os dirigentes da Organização Social, devidamente acompanhada de
cópia autenticada do CPF, RG e endereço completo dos mesmos.
e) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, por meio de Certidão
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Contribuições
Sociais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (www.receita.fazenda.gov.br).
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos
em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e do Estado de São Paulo
(https://portal.fazenda.sp.gov.br).
h) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de
Débitos em relação a tributos mobiliários municipais da sede da proponente, ou se, já fixada
nesta como filial, também perante ARAÇATUBA.
i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio
de Certificado de Regularidade Fiscal – CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal
(www.caixa.gov.br).
j) Cópia autenticada ou extrato de balanço patrimonial e demonstração contábil do último
exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da
proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
J.1. O referido balanço quando escriturado em forma não digital deverá ser devidamente
certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando
obrigatoriamente, o número do livro diário e folha em que o mesmo se acha transcrito. Se
possível, apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis.
J.2. O referido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de
“Recibo de entrega de livro digital”. Apresentar se possível, termos de abertura e de
encerramento dos livros contábeis.
k)
Declaração prevista no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, conforme
modelo constante no Anexo VI.
l)
Comprovante de registro no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado sede da
instituição, devendo ser observado o disposto no subitem 3.1.1
m) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011, com validade de
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos
da Justiça do Trabalho – Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e
Tribunais Regionais do Trabalho).
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n) DECLARACÃO do representante da Organização Social de Saúde se comprometendo, em caso
de assinatura do contrato de gestão, a observar e cumprir todas as especificações presentes no
Memorial Descritivo deste edital, seus Anexos e Anexos Técnicos.
o) Cópia do Certificado, que qualificou a instituição como Organização Social na área de saúde no
âmbito do Município de ARAÇATUBA.
p) Declaração de visita técnica ao Pronto-Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce” e “Central de
Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência”, localizado na rua: Dona Ida, 1350,
Bairro: Aviação, conforme modelo constante no Anexo VII.
P.1 A visita técnica deverá ser efetuada pelo representante indicado pela empresa
devidamente credenciado.
P.2 O licitante deverá agendar visita técnica através do telefone (18) 3636-1119, ou,
pessoalmente, na Rua Rio de janeiro, nº 300, nesta cidade no horário das 13h:30min às
17h:00min, até o dia 22 de Fevereiro de 2018 (um dia anterior ao prazo final das visitas técnicas).
P.3 Cada representante somente poderá representar uma empresa na visita técnica e deverá
estar devidamente credenciado por ela, através de documento original, com firma reconhecida do
representante legal da empresa, que deverá ser entregue no ato da visita na Secretaria Municipal
de Araçatuba.
4.3.1. Será admitida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentação de
certidão positiva com efeitos negativos, nos termos da Lei.
4.4. Envelope 02 – A PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA deverá ser materializada tendo como base as
condições estabelecidas pelo Município de ARAÇATUBA, observados os seguintes requisitos:
4.4.1. A Proposta Técnico-financeira, elaborada segundo o roteiro apresentado no ANEXO II, deverá ser
iniciada por índice que relacione todos os documentos e as folhas em que se encontram. Será apresentada
em uma única via, em arquivo eletrônico e impresso, devidamente encadernada, numerada
sequencialmente, da primeira à última folha, rubricada, sem emendas ou rasuras, na forma original, para fins
de apreciação quanto aos parâmetros para pontuações previstas, e também deverá conter os elementos
abaixo indicados, obedecida a seguinte ordem:
I. Proposta Técnica contendo o seu plano operacional, em arquivo eletrônico e impresso, expressando:
a) Número do Chamamento Público de seleção e o objeto do mesmo.
b) Apresentação da Proposta de Trabalho, conforme roteiro, previsto pelo Município de
ARAÇATUBA contendo indispensavelmente:
b.1 Definição de metas operacionais, indicativas de melhoria da eficiência e qualidade do
serviço, do ponto de vista econômico, operacional e administrativo e os respectivos prazos e
formas de execução.
b.2 Apresentação de indicadores adequados de desempenho, qualidade, produtividade,
econômico-financeiros, e de expansão, na prestação dos serviços autorizados.
b.3 Especificação do orçamento para execução do Programa de Trabalho, conforme modelo
definido pelo Município de ARAÇATUBA.
4.4.2. Será DESCLASSIFICADA a proponente cuja proposta técnica não atenda às especificações
técnicas constantes nos ANEXOS deste instrumento.
4.5. Após a data e horário estabelecidos para a entrega dos invólucros, nenhum envelope poderá ser
recebido.
4.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos
exigidos e não inseridos nos envelopes “01” e “02”. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de
Seleção poderá solicitar informações e/ou esclarecimentos complementares que julgarem necessários.
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4.7. Serão lavradas Atas Circunstanciadas das sessões de abertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitação e as propostas de trabalho.
4.8. Não será levado em consideração nenhum outro documento anexado, além daqueles indicados no
Chamamento Público, e não será permitida a realização de alteração no modelo da proposta técnica
devendo ser preenchidos todos os seus respectivos campos, rubricadas todas as folhas e assinada ao final.
4.9. Qualquer proposta em desacordo com as exigências deste instrumento será DESCLASSIFICADA.

V – HABILITAÇÃO, JULGAMENTO e HOMOLOGAÇÃO
5.1. No dia e horário previstos neste ato público convocatório, os interessados deverão entregar à
Comissão de Seleção os envelopes correspondentes à DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e à PROPOSTA
TÉCNICO-FINANCEIRA.
5.1.1. Após a abertura do primeiro envelope (ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), não
será admitida a participação de retardatários, e nenhum outro envelope poderá ser recebido.
5.2. Na sessão pública designada, abrir-se-ão, na presença dos interessados, inicialmente, os envelopes
concernentes aos documentos de HABILITAÇÃO, os quais, após as necessárias vistas e conferências pela
Comissão de Seleção, serão rubricados por esta e pelos representantes presentes.
5.2.1. É facultado aos representantes das instituições presentes, bem como aos membros da Comissão
de Seleção, elegerem, por unanimidade, um único interessado para assinar os referidos documentos,
devendo constar em ata o procedimento de eleição.
5.3. Abertos os envelopes referentes à HABILITAÇÃO, a Comissão de Seleção, a seu juízo exclusivo,
poderá apreciar os documentos de cada Organização Social e, na mesma reunião, divulgar o nome das
instituições habilitadas e das inabilitadas ou, conforme a necessidade da situação posta, suspender a sessão
para realização de diligências ou consultas, bem como para análise da própria documentação de habilitação.
5.3.1. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, essas questões
serão consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou
mediante ofício.
5.4. Será INABILITADA a instituição que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou apresentá-los vencidos na data de sua apresentação
ou fora do prazo de validade consentido.
5.5. A fase de habilitação será encerrada pela Comissão de Seleção quando todos os interessados
forem considerados habilitados ou inabilitados, ressalvado, nesse último caso, a possibilidade de a
Administração valer-se do disposto no § 3º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93, a critério da Comissão
de Seleção.
5.5.1. Após julgamento da habilitação, os envelopes de PROPOSTAS das instituições inabilitadas, ainda
em poder da Comissão de Seleção, ficarão lacrados à disposição dessas instituições a partir do 3º dia útil
após a homologação do Chamamento Público.
5.6. A inabilitação da instituição importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
5.7. Ultrapassada a fase de habilitação, serão convocados os representantes das instituições habilitadas
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a comparecerem à sessão pública para abertura dos envelopes das propostas, ficando estes sob a guarda da
Comissão de Seleção, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos
representantes das instituições presentes, podendo estes usufruírem da faculdade prevista no item 5.2.1.
5.7.1. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Seleção.
5.8. Na sessão pública designada, abrir-se-ão, na presença dos interessados, os envelopes concernentes
às PROPOSTAS, das quais, após as necessárias vistas e conferências pela Comissão de Seleção, serão
rubricadas por estas e pelos respectivos representantes presentes, podendo estes usufruírem da faculdade
prevista no item 5.2.1.
5.8.1. Abertas as propostas, não caberá, por parte da Comissão de Seleção desclassificar qualquer dos
concorrentes por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
5.9. Abertos os envelopes das PROPOSTAS, a Comissão de Seleção suspenderá a sessão pública e
analisará as propostas em sessão reservada.
5.9.1. O Julgamento e a classificação das PROPOSTAS serão definidos pela maior média das propostas
técnicas, observado o disposto no ANEXO III.
5.9.2. A classificação das PROPOSTAS obedecerá aos critérios de avaliações constantes no ANEXO III
deste instrumento.
5.9.3. A proposta financeira total não poderá ultrapassar o valor máximo de R$: 18.633.462,00 (Dezoito
Milhões, Seiscentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais) correspondentes ao valor total
das despesas de custeio para 12 meses de execução do contrato.
5.9.4. A seleção das ORGANIZAÇÕES SOCIAIS será baseada nas notas atribuídas às suas Propostas
Técnico-Financeiras, com os seguintes pesos: a) Proposta Técnica: 70% e; b) Proposta Financeira 30%.
5.9.5. A nota da PROPOSTA TÉCNICA não poderá ser inferior a 60 (sessenta) pontos dos 100 (cem)
possíveis, sob pena de eliminação.
5.9.6. A nota classificatória final das PARTICIPANTES será obtida de acordo com a média ponderada das
valorizações das Propostas Técnicas e Financeiras, de acordo com a seguinte fórmula:
NF = 0,7 x NPT + 0,3 x NPF, onde:
NF = Nota Final da Proposta
NT = Nota da Proposta Técnica
NPF = Nota da Proposta Financeira.
5.10. Havendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão de Seleção valorizará, pela ordem, a
maior pontuação obtida pela Organização Social nos critérios denominados “F.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” e
“F.2. QUALIDADE”, ambos previstos no ANEXO III, deste Edital.
5.11. À Comissão de Seleção, por justa razão administrativa, financeira e/ou legal, fica reservado o
direito de:
a) Estabelecer prazo para definir a habilitação, a classificação final das propostas, podendo
suspender em decorrência de alguma falha, omissão ou irregularidade a reunião de
julgamento.
b) Promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo de
seleção.
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5.12. Em caso de inabilitação de todas as entidades disputantes, poderá a Administração Pública fixar
prazo às entidades participantes, para apresentação de novos envelopes habilitatórios, nos termos do § 3º
do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.
5.12.1. Nesta ocasião, os envelopes contendo a Proposta de Trabalho permanecerão em posse da
Comissão de Seleção, devidamente lacrados e rubricados por seus membros e por representantes legais das
entidades, sendo que para tal documentação não serão aceitas quaisquer modificações ou acréscimos.
5.13. É facultada à Comissão de Seleção, em qualquer fase do processo de seleção, a promoção de
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; vedada a inclusão posterior
de documentos ou informações que deveriam constar originariamente nos envelopes.
5.14. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas, sendo que o Município de ARAÇATUBA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo de seleção.
5.15. No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão de Seleção poderá sanar erros ou
falhas que não alterem o conteúdo das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.
5.16. A Prefeitura Municipal, após a declaração do resultado preliminar e análise e julgamento dos
possíveis recursos interpostos, emitirá ato de homologação.
5.16.1. A publicação do resultado final do Chamamento Público será providenciada no site oficial do
Município de ARAÇATUBA, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Oficial da União, e em Jornal de
grande circulação da Cidade de ARAÇATUBA.
5.17. A Prefeitura Municipal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência de
realização de Chamamento Público, quando em procedimento de seleção regularmente instaurado,
nenhuma organização social restar habilitada à apresentação de propostas de trabalho.
5.18. Fica vedada a celebração de contrato de gestão com Organização Social que:
I. esteja omissa no dever de prestar contas de ajuste de parceria, seja qual for a sua natureza,
anteriormente celebrado com ente da Administração de qualquer esfera da Federação;
II. tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública Federal, Estadual e Municipal nos
últimos 05 (cinco) anos;
III. tenha tido as contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, nos últimos 08 (oito) anos;
IV. tenha entre seus dirigentes, em diretoria estatutária ou não, ou como membro do Conselho
de Administração e Conselho Fiscal, pessoa:
a) cujas contas relativas à aplicação de recursos públicos tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo de
provimento em comissão, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, ainda que não transitada em
julgado a decisão condenatória e, em isso havendo, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei federal nº 8.429, de 2 de junho de
1992;
d) que tenha sido responsabilizada ou condenada pela prática de infração penal, civil
ou administrativa nas situações que, descritas pela legislação eleitoral, configurem
hipóteses de inelegibilidade.
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5.19. Nos ajustes onerosos ou não, celebrados pelas Organizações Sociais com terceiros, fica vedado
(a):
I.

II.

– a contratação de cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, de Secretários de Estados,
do (a) Prefeito (a) do Município de ARAÇATUBA, do (a) Vice-Prefeito (a), de Diretores e
Secretários do Município, Presidentes de autarquias, fundações e empresas estatais, de
Senadores e de Deputados federais e estaduais, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
e dos Municípios, todos do Estado de São Paulo, bem como de diretores, estatutários ou não,
da Organização Social, para quaisquer serviços relativos ao contrato de gestão;
– o estabelecimento de avença com pessoas jurídicas ou instituições das quais façam parte os
seus dirigentes ou associados.

VI – ESCLARECIMENTOS E RECURSOS
6.1. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Instrumento deverão solicitar, por
escrito, esclarecimentos à Comissão de Seleção, até 2 dias úteis anteriores a data da sessão de recebimento
e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta, no endereço indicado no “Aviso de Chamamento
Público”.
6.2. No presente Chamamento Público, caberá recurso contra decisão de habilitação ou inabilitação de
instituição interessada, contra julgamento das propostas ou contra qualquer outro desatendimento a este
Instrumento.
6.3. Qualquer interessado poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação do Informativo de
Resultado Preliminar, que ocorrerá no site oficial do Município de ARAÇATUBA, no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e Diário Oficial da União, e em Jornal de grande circulação desta Cidade, apresentar recurso,
por escrito, junto à Diretoria de Licitações, Compras e Contratos, ficando as demais interessadas desde logo
intimadas para apresentar contrarrazões, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo de recurso.
6.3.1. Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpostos após os respectivos prazos
legais, bem como os que forem enviados por fac-símile ou correio eletrônico.
6.4. O acolhimento do recurso pela Comissão de Seleção importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
6.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento à(s) recorrente(s) por
meio de comunicação por escrito (via correio eletrônico).
6.6. Aos recursos interpostos será atribuído o efeito suspensivo.

VII – DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
7.1. As despesas com a futura parceria correrão à conta das seguintes fichas orçamentárias:
Ficha 1152- Outros Serviços de Terceiros – Recursos Próprios – Pessoa Jurídica e Ficha 1153 – Outros
Serviços de Terceiros – Recursos Vinculados – Pessoa Jurídica.

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Rio de Janeiro, 300 CEP 16015-150 TELEFAX 18 3636.1100
e-mail: saude@aracatuba.sp.gov.br

DESCRICAO
Unidade Orçamentária

CODIGO
02.020.00

DENOMINACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
Subfunção
Programa
Ação
Grupo de Despesa
Fonte de Recurso

0010
0302
10.302.0033-2.116
0000
0000
0000

SAÚDE
DEPARTAMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITAS ORDINÁRIAS

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. As normas que disciplinam este Chamamento Público serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato de
gestão.
8.2. É facultado à Comissão de Seleção, em qualquer fase da seleção, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar na Proposta de Trabalho.
8.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da
sessão pública na data marcada, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicado da Comissão de
Seleção em contrário.
8.4. A Comissão de Seleção poderá, em qualquer fase do processo de seleção, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos participantes para a continuidade dos
mesmos.
8.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.
8.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da
instituição, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta de
Trabalho.
8.6.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujos descumprimentos não acarretem
irregularidades no procedimento, em termos processuais, bem como não importem em vantagens a uma ou
mais instituições em detrimento das demais.
8.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
8.8. Quaisquer documentos extraídos, via internet, poderão ter seus dados conferidos pela Comissão
de Seleção no site correspondente.
8.9. A instituição participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados, podendo a Comissão de Seleção inabilitá-la ou desclassificá-la, conforme a
hipótese, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente, caso seja constatada a
ocorrência de imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados.
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8.10. A Prefeitura Municipal poderá revogar a seleção por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
8.10.1. A anulação do procedimento de seleção por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar.
8.11. A participação da Organização Social no processo de seleção implica na sua aceitação integral e
irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos do presente Edital, que passarão a integrar o Contrato
de Gestão como se transcrito fosse, com lastro nas normas referidas no preâmbulo do instrumento, bem
como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceitas,
sob quaisquer hipóteses, alegações de seu desconhecimento em qualquer fase do processo de seleção e
execução do Contrato de Gestão.
8.12. É condição indispensável para a assinatura do Contrato de Gestão, a manutenção da qualificação
da instituição selecionada como Organização Social na área de saúde, no Município de ARAÇATUBA, assim
como cumprir todos os requisitos da Lei Municipal nº 7.625/14 e suas alterações.
8.13. A Organização Social vencedora que deixar de comparecer para assinatura do Contrato de
Gestão, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar de sua convocação, perderá o direito à parceria em
conformidade com a Lei, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege este processo de seleção.
Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que haja motivo justificado e aceito pelo Município de ARAÇATUBA.
8.14. Na ocorrência do estabelecido no subitem 8.13., poderá a Comissão de Seleção, desde que
autorizado pelo Município de ARAÇATUBA, convocar as Organizações Sociais remanescentes, participantes
do processo de Chamamento Público, na ordem de classificação, ou revogar o procedimento.
8.15. Até a assinatura do Contrato de Gestão, poderá a Comissão de Seleção desclassificar as Propostas
de Trabalho das Organizações Sociais participantes, em despacho motivado, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou
posterior ao julgamento da seleção, que represente infração aos Termos do Chamamento Público nº
001/2018, mediante prévia consulta ao Departamento Jurídico.
8.16. Os casos omissos e as questões não previstas neste Instrumento e as dúvidas serão dirimidas pela
Comissão de Seleção, mediante, se necessário, orientação da Procuradoria Jurídica do Município de
ARAÇATUBA, observada a legislação vigente e respeitado os prazos estabelecidos neste Instrumento.
8.17. A Organização Social vencedora do certame deverá manter em seu corpo técnico, durante todo
contrato de gestão, os membros com as capacitações técnicas especificadas neste Chamamento Público,
além de elaborar seu Regimento Interno de acordo com o disposto nas regras aplicáveis ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
8.18. A instituição vencedora do presente Chamamento Público deverá, quanto às compras e
contratações, atender ao disposto nas regras aplicáveis ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
8.19. Com o intuito de não paralisar as atividades, no processo de transição que deverá durar no
máximo 90 dias após a assinatura do Contrato de Gestão, em conjunto com contratante será elaborado um
cronograma, onde serão estabelecidas as prioridades, metas e premissas. Fica estabelecido que serão
repassados os valores correspondentes as despesas aplicadas e comprovadas no processo de transição. Que
deverão ser auferidas em conjunto com o cumprimento do cronograma elaborado.
8.20. No decurso do Contrato de Gestão firmado, poderá haver alterações na parceria firmada, tais
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como acréscimos de serviços, ampliação de metas, investimentos de infraestrutura, mobiliários, veículos e
equipamentos. Essas alterações deverão ocorrer por meio da elaboração de termos aditivos em que se
respeitará o equilíbrio econômico-financeiro da parceria, comprovado mediante estudos de custos.
8.21. Integram o presente Instrumento os seguintes ANEXOS:
ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO



METAS DE PRODUÇÃO



INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO II – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
ANEXO III – PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TÉCNICA
ANEXO IV – PROPOSTA FINANCEIRA – MODELO DE PLANILHA DE CUSTO/DESPESAS MENSAIS
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS LEIS TRABALHISTAS
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO da “Central de Regulação Médica e Transporte de
Urgência e Emergência” E ANEXOS TÉCNICOS

ARAÇATUBA-SP, aos 02 de Fevereiro de 2018.

CARMEM SILVIA GUARIENTE
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1. É o instrumento do Chamamento Público para selecionar instituição sem fins lucrativos, qualificada
como Organização Social em Saúde, visando à celebração de Contrato de Gestão para gerenciar,
operacionalizar e executar ações nos serviços de saúde de Urgência e Emergência: Central de Regulação
Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto-Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce” , em regime
de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, bem como qualidade da
assistência de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, conforme definido neste Termo de Referência e
seus Anexos.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. O modelo de parceria com entidades sem finalidade lucrativa, regulamentado pelo Município de
ARAÇATUBA por meio de legislação própria foi adotado pela Gestão Municipal para o gerenciamento de
serviços públicos de saúde e envolve os seguintes aspectos:
a)

Transferência dos serviços para o terceiro setor com separação entre órgão financiador e
definidor das políticas públicas de saúde (Poder Público) e entidades executoras das ações e
atividades de saúde (Organizações Sociais de Saúde).

b) Estruturação de parcerias para descentralizar e diversificar as atividades relativas à
prestação de serviços de saúde.
c)

Incremento da força de trabalho da administração pública e ampliação quantitativa da
oferta de serviços de saúde.

2.2. A implantação do novo modelo de contratualização de serviços de saúde através dessas parcerias é
a estratégia atualmente adotada pelo Município, a exemplo de diversos Estados e Municípios da Federação,
para aprimorar a administração pública e consolidar a modernização e obter melhor eficiência, qualidade e
adaptabilidade ao ambiente socioeconômico dinâmico da sociedade, em um modelo que fortaleceu a
separação das funções de financiamento e contratualização de serviços de saúde, daquelas relacionadas à
prestação dos serviços assistenciais.
2.3. Essa inovação exige um processo de ajuste organizacional da administração pública. Assim, desde o
início do projeto e de maneira continuada, devem ser desenvolvidas atividades de adequação dos
procedimentos e rotinas de trabalho institucionais, alinhadas às características do novo modelo de gestão
com as entidades parceiras, em apoio à consolidação do Modelo de Atenção à Saúde.
2.4. Nesse processo, o Município de ARAÇATUBA deve buscar estruturar ainda modificações essenciais
relacionadas ao modelo de prestação de contas relativa aos contratos públicos, modelo de pagamento,
modelo de contrato de gestão, a incorporação dos provedores ao processo de contratação de serviços e,
finalmente, a avaliação do processo em seu conjunto.
2.5. Diferentes aspectos conceituais, operacionais e de controle do modelo de gestão em parceria com
Organizações Sociais de Saúde precisam ser estruturados, com foco no incremento de qualidade e eficiência
permanentes, sendo eles:
I) Relativos à Atuação do Poder Público:
a) Padronização do processo de seleção das entidades sem finalidade lucrativa, qualificadas
como OS, para contratar com a administração pública.
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b) Definição do modelo de instrumento de contratação desses serviços de gerenciamento das
unidades e prestação das ações de saúde e seus critérios para a formalização dos Contratos.
c) Mecanismos de controle e fiscalização da execução contratual e atendimento dos resultados
esperados.
II) Relativos à Atuação das Entidades Parceiras:
a) Resultados assistenciais quantitativos e qualitativos alcançados na execução dos contratos de
gestão.
b) Desempenho econômico-financeiro relativo à execução das ações e serviços de saúde
contratados.
c) Qualidade das informações relativas às prestações de contas das entidades contratadas.
d) Processos de gerenciamento das unidades de saúde e prestação dos serviços em relação aos
demais equipamentos da rede assistencial.
e) Relação com as demais instâncias de gestão do SUS local.
f) Relação com as demais instâncias ou espaços formais de controle social e fiscalização da
prestação dos serviços públicos de saúde.
2.6. Dentre estes aprimoramentos instituídos ou planejados pela Gestão Municipal podemos destacar:
a) Fortalecimento do papel do Poder Público como gestor e definidor das políticas que devem ser
executadas.
b) Regulação estatal dos processos de gestão dos bens púbicos.
c) Aperfeiçoamento da avaliação, controle e fiscalização dos contratos de gestão com atuação de
equipe qualificada em gestão por resultados.
d) Maior publicização das informações de prestação de contas objetivando maior transparência
do modelo de parcerias.
e) Ajustes do instrumento contratual objetivando adoção de novos parâmetros de desempenho,
eficiência e pagamentos mediante os resultados alcançados.
Portanto, dentre as principais decisões tomadas com o objetivo estratégico de fortalecer o modelo para
melhorar resultados obtidos através das parcerias com as Entidades contratadas e aprimorar continuamente
as funções do Poder Público na questão do controle, avaliação e fiscalização, ressaltam-se algumas
prioridades de trabalho, neste âmbito, quais sejam:
a)

Estruturação e desenvolvimento do modelo de parceria com as Organizações Sociais, por meio
de planejamento de resultados e consequentes ajustes dos Contratos de Gestão.
b) Modificação e aprimoramento contínuo do processo de controle, acompanhamento e
avaliação desses serviços de saúde contratualizados.
c) Informatização do processo de acompanhamento e avaliação dos serviços de saúde no âmbito
dos Contratos de Gestão.
2.7. A organização e funcionamento das instâncias administrativas e de controle dos Órgãos Públicos
Estaduais, e como no caso, Municipal, têm sido aprimorados nos últimos anos, entretanto, o setor saúde
convive com duas realidades distintas: por um lado, a necessidade de cumprir os procedimentos e trâmites
burocráticos instituídos pela legislação vigente e, por outro, responder as necessidades de saúde da
população, por meio da oferta de ações e serviços de saúde de urgência e emergência e de pequena e média
complexidade nas unidades de saúde.
2.8. Com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e, cumprindo programa do atual
governo, adotou-se o modelo de gerenciamento da Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência
e Emergência por Organizações Sociais, no sentido de proporcionar à administração local maior autonomia
gerencial, liberando-a dos controles dos meios, que passa a ser realizado sobre os resultados alcançados.
2.9. O Município de ARAÇATUBA deve ter capacidade para cumprir sua missão que é “Coordenar a
formulação da Política de Saúde”, promover a sua implementação e permanente avaliação, em sintonia com
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as demandas, cooperando no fortalecimento das ações locais de saúde, de modo a garantir o
desenvolvimento de ações e serviços que respeitem os princípios do SUS, com a participação dos usuários,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Da mesma forma, a sua participação na
execução direta de ações e serviços deve-se dar, apenas, em caráter de exceção ou em áreas estratégicas.
2.10. O estudo para contratação de Organização Social de Saúde levou em consideração metodologias
já existentes no mercado fomentado por modelos de organizações que atuam na área, apresentando
significativos resultados de êxito, no tocante aos princípios da economicidade, efetividade, vantajosidade,
qualidade dos serviços e aplicação dos dividendos excedentes na evolução da instituição trazendo a
confiabilidade no sistema.
2.11. Para demonstrar a vantajosidade econômica do Município na adoção deste modelo de
administração, ou seja, a pré-falada vantajosidade nas contratações de Organizações Sociais em Saúde é
necessário analisar ao menos dois aspectos principais: um relaciona-se à prestação a ser executada por parte
da Administração Pública, e o outro se vincula à prestação a cargo do particular. Para Justen Filho (2012 p
60) “A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação menos
onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação”. Portanto, a maior
vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a Administração Pública.
2.12. Contudo, a vantajosidade pode ser analisada por diferentes aspectos, além da dimensão
econômica, como, por exemplo, o melhor e mais eficaz atendimento ao cidadão.
2.13. A busca pela eficiência, efetividade e vantajosidade dos serviços de assistência médica prestada à
população do Município ARAÇATUBA, sempre foi pautada em obedecer aos princípios e diretrizes do SUS,
atendendo às políticas públicas definidas para a regionalização da saúde, garantindo atendimento prioritário
de 100% da demanda por meio de metas prefixadas estabelecidas em contrato de gestão, melhorando o
serviço ofertado ao usuário SUS com assistência humanizada e garantindo a equidade na atenção com
acesso para serviços e ações de saúde integrais.
2.14. A garantia da oferta de ações e serviços de saúde pela Central de Regulação Médica e Transporte
de Urgência e Emergência sob gerenciamento de Organização Social foi estabelecida no Contrato de Gestão,
instrumento no qual foram detalhadas as metas de produção a serem alcançados, os indicadores de
avaliação de desempenho e o processo de acompanhamento rotineiro, possibilitando assegurar que a
unidade apresente os resultados planejados.
2.15. É importante salientar que a implantação da modelagem de Contrato de Gestão introduz
aprimoramentos aos mecanismos de avaliação e controle de resultados, assim como, estabelece as metas de
produção quantitativas e qualitativas, como também os indicadores de qualidade assistencial. O Contrato de
Gestão proposto estabelece ainda uma metodologia de penalização financeira por não cumprimento de
metas operacionais. Outro fator importante é a avaliação da parte variável que será realizada em regime
trimestral, podendo gerar um ajuste financeiro a menor nos meses subsequentes, dependendo do
percentual de alcance dos indicadores. Em regime semestral se procederá à análise das quantidades de
atividades assistenciais realizadas pela unidade verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos)
ocorridos em relação às quantidades estabelecidas no Contrato de Gestão, podendo gerar desconto
financeiro pelo não cumprimento de meta. Da referida análise poderá resultar uma repactuação das
quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente reflexo econômicofinanceiro, efetivada através de novo Termo Aditivo, acordadas entre as partes nas respectivas reuniões para
ajuste semestral e anual do referido Contrato.
2.16. Mostra-se vantajosa para a Administração Pública a contratação de uma OSS, considerando que a
Organização Social a ser contratada executará o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde com eficiência, cumprindo com suas obrigações, sempre aprimorando a qualidade dos
serviços prestados, contribuindo de forma efetiva para a melhoria da qualidade do atendimento prestado
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aos cidadãos que demandam os serviços dessas Unidades Assistenciais de Saúde.
2.17. O sistema de Organização Social reúne as condições necessárias para propiciar uma melhoria
significativa do serviço público pela autonomia administrativa e financeira concedida às Organizações
Sociais, permite que, tanto para aquisição de bens e serviços quanto para contratação de RH dentro dos
limites orçamentários previstos sejam feitos todos os arranjos necessários para se prestar uma boa
assistência garantindo o melhor uso possível dos recursos destinados. A autonomia financeira e
administrativa para provisão de bens e serviços, a melhor administração do RH, a capacidade que a OS tem
de decidir sobre a organização da infra-estrutura dos serviços e estruturá-los segundo critérios de eficiência
e eficácia de forma desburocratizada, permite à OS um melhor gerenciamento do tempo e uma atenção
maior a uma agenda de prioridades, levando a Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e
Emergência sob o modelo de OSS a ter um ganho de eficiência.
2.18. A Parceria desenvolvida com Organizações Sociais e o Município de ARAÇATUBA vêm aperfeiçoar
os instrumentos já utilizados na Administração Pública de modo que se possa prever com a máxima exatidão
os serviços e atividades que estão sendo contratados, por meio de Indicadores de Desempenho e Metas de
Produção estabelecidas no Contrato de Gestão. A OSS utiliza controles de empresa privada, principalmente
em relação às áreas contábil, financeira, suprimentos e RH e isso traz melhorias para o desempenho geral da
Organização. O formato de OSS propicia a flexibilidade de gestão necessária a uma melhor atuação devido à
possibilidade de incorporar as práticas de gestão o que facilita a obtenção de ganhos de produtividade nos
serviços e maior satisfação na prestação dos serviços públicos. Antigamente, antes das Organizações Sociais,
os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde só precisavam funcionar, independentemente do seu
desempenho, não se preocupando com a qualidade ou quantidade dos serviços que prestavam. Atualmente,
após as OS, faz-se necessário atingir resultados e prestar contas deles, demonstrando eficiência.
2.19. O modelo da administração direta, fundamentado no paradigma burocrático, não mais propicia o
alcance de resultados esperados por uma sociedade cada vez mais exigente e conhecedora de seus direitos e
deveres no exercício pleno da cidadania. Em nenhum momento, a política pública de saúde deixará de ser
responsabilidade do poder público (Governo Municipal). Mesmo administrado e prestado por uma entidade
privada sem fins lucrativos (OSS), caso haja problema no atendimento e insatisfação dos usuários em relação
ao serviço, a Organização Social será notificada e deverá explicar os motivos dos problemas ocorridos,
podendo ser penalizada.
2.20. Especificamente na área de Urgência e Emergência é imprescindível a manutenção do serviço nas
24 horas, ininterruptamente, compreendendo os atendimentos de urgência e emergência resolutivo
conforme demanda e risco, a regulação dos atendimentos, a assistência móvel, as remoções para serviços
de maior complexidade em tempo oportuno sem os quais há risco de morte. Neste primeiro ano de gestão
foram inúmeras as situações enfrentadas pela Administração Municipal sem a correspondente possibilidade
de agilidade na solução devido a própria burocracia do sistema público, causando interrupções neste serviço
essencial, ou causando demora no atendimento devido a falta de recurso humano ou de veículos
apropriados e em condição de atendimento. Não há possibilidade de substituição de médicos quando ocorre
falta sem comunicação prévia, ou, mesmo com a comunicação não é possível a substituição dentro do
quadro de profissionais efetivos. O mesmo se verifica com motoristas. Situação que se agrava nos em
períodos de feriados e finais de semana. Na manutenção dos veículos, manutenção predial e de
equipamentos, aquisição de medicamentos e materiais, o processo é moroso, e sem a vantajosidade da
contratação por um serviço privado ( menor custo e agilidade no processo, inclusive nos finais de semana e
período noturno).
2.21. Pelas exposições acima, considera-se fundamental e premente como solução, a contratação de
Organização Social de Saúde para gerenciar o Pronto-Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce” e Central de
Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência, aplicando metodologias próprias, sistemas
adequados ao total funcionamento de todas as atividades contratadas, com emprego de pessoal altamente
qualificado, aquisição de equipamentos novos com tecnologia compatível com a necessidade do sistema de
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saúde, aquisição de insumos e promoção de possíveis subcontratações que se apresentarem necessárias.
Busca-se então, no mercado, o modelo de gestão que tem apresentado excelentes resultados no
desenvolvimento das atividades relacionadas à promoção de práticas inovadoras no auxílio das
competências do ente público, denominado Organização Social de Saúde.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
O município de Araçatuba é sede administrativa do Departamento Regional de Saúde II de Araçatuba –
órgão da Secretaria do Estado da Saúde, pertence à Região de Saúde Central do DRS II e é referência em alta
complexidade para os 40 municípios da região do DRSII.
A Rede de Urgência e Emergência Municipal é integrada por:
Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, sob gestão estadual. A Santa Casa é a referência para parto de
alto risco, UTI neonatal e UTI geral; é porta de entrada referenciada para a Rede de Urgência e
Emergência loco-regional e porta aberta para o SAMU conforme a classificação de risco da Central de
Regulação Médica de Urgência e Emergência Municipal.
b) Atenção Básica- São 16 Unidades Básicas de Saúde, sendo destas 04 na zona rural. O município adota a
Saúde da Família como estratégia estruturante da Atenção Básica. Possui implantadas 45 equipes da
Saúde da Família, sendo destas 21 com médicos do Programa Mais Médico do Brasil, 21 equipes de Saúde
Bucal e 04 NASF.
c) Pronto- Socorro Municipal e Pronto Atendimento– serviços de urgência e emergência especializados.
d) Hospital Municipal da Mulher – atendimentos às urgências e emergências obstétricas de baixo risco.
e) Central de Regulação de Urgência e Emergência e SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e
transporte sanitário
a)

Nas especialidades temos dois ambulatórios: o NGA2 e o Centro de Saúde, onde funciona também o
ambulatório de DST/AIDS. Contamos com um AME – Ambulatório Medico de Especialidade de Araçatuba,
equipamento estadual, referência em gestação de alto risco para o município e especialidades médicas. Na
área de Saúde Mental: Ambulatório de Saúde Mental, Caps AD, Caps III Adulto, Caps infanto-juvenil, duas
Residências Terapêuticas. Na área de Saúde do Trabalhador o município conta com o CEREST.
Os Serviços da Central de Regulação e Transporte de Urgência e Emergência, bem como o Pronto
Socorro Municipal “Aida Valzo Dolce” funcional e administrativamente constituem uma única unidade, no
mesmo prédio: à Rua Dona Ida, nº1350, Bairro Aviação, que alberga os dois serviços.
Os serviços de Urgência e Emergência funcionam atualmente em prédio próprio localizado na Rua Dona
Ida, nº 1350, Bairro Aviação. Porém para melhor atendimento da população e reforma do prédio atual, será
locado um novo prédio sito a Rua Rosa Cury, 50- Bairro São Joaquim que será cedido pela CONTRATANTE.
Caberá a CONTRATADA a organização dos Serviços no novo espaço atendendo as diretrizes do Ministério da
Saúde e do Município além das especificidades locais.

3.1. CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CNES 5879604)
integra o componente SAMU, devidamente habilitado no Ministério da Saúde. Tem o objetivo de ordenar e
orientar a rede de Urgência e Emergência, organizar a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos
pacientes do município que gera uma porta de comunicação aberta ao público em geral, através da qual os
pedidos de socorro primários e secundários são recebidos, avaliados e hierarquizados assim disponibilizando o
transporte adequado com e equipe e frota compatível conforme assistência a ser prestada: assistência préhospitalar, inter-hospitalar municipal e inter-municipal, além de altas hospitalares . Deverá conter:
a)

Isolamento acústico, iluminação e temperaturas adequadas;
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b) Propiciar a integridade da conduta profissional, a imparcialidade no manejo dos casos e o
sigilo ético profissional das informações;
c) Sistema de telefonia com número suficiente de linhas disponíveis à população, número de
aparelhos telefônicos e equipamento de fax adequados ao número de postos de trabalho de
médicos e auxiliares de regulação;
d) Sistema de comunicação direta entre os rádios-operadores, as ambulâncias, as bases
operacionais e outras centrais de regulação, para atender 100% (cem por cento) ao Município,
bem como com outros atores diretamente relacionados aos atendimentos móveis;
e) Sistema de gravação digital contínua para registro de toda comunicação efetuada por telefone
e rádio, com acesso protegido, permitido apenas às pessoas autorizadas pela coordenação do
serviço;
f) Sistema de gestão informatizado para arquivamento dos registros gerados pela regulação;
g) Sistema de Monitoramento em tempo real das ambulâncias para otimizar a logística de
transporte, incluindo sistema com GPS para facilitar o atendimento das ocorrências.
h) Deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos de intervenção médica
pré-hospitalar médico e de enfermagem, protocolos de regulação médica de urgência, POP`s e
manual de CME atualizados e assinados pelo Responsável Técnico. As rotinas devem abordar
todos os processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os aspectos
organizacionais até os operacionais e técnicos;
i) Deverá adotar Ficha de Atendimento do Usuário, com as informações completas do local da
ocorrência, tipo de ocorrência, quadro clínico com classificação de risco e sua evolução e
intervenções todas devidamente escritas de forma clara e precisa, datadas, assinadas e
carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento (médicos, profissional de
enfermagem). As fichas deverão estar devidamente ordenadas no arquivo da unidade. Poderá
a Entidade implementar registro informatizado, desde que atenda as exigências de prontuário
eletrônico definidas pelo CFM e aprovado pelo Secretaria Municipal de Saúde;
j) Deverá dispor obrigatoriamente de serviços de informática com sistema de gestão com
capacidade para atender 100% (cem por cento) do Município, que contemple no mínimo:
horário da chamada, informação do solicitante, tempo resposta, tempo de atendimento do
TARM, tipos de ocorrência/chamados, quantificação do número de chamadas, check list da
ambulância, geo-referenciamento e sistema de gravação das chamadas e relatórios gerenciais.
Caberá à Entidade a instalação da rede de informática, bem como a aquisição de sistemas e
programas, com recursos financeiros a serem transferidos por meio do Contrato de Gestão, e
o encaminhamento dos relatórios a SMS/Araçatuba;
k) Deverá manter Núcleo de Educação Permanente (NEP) em pleno funcionamento;
l) Deverá disponibilizar uniforme para:
 Equipe assistencial das ambulâncias de acordo com padronização do Manual de
Identidade visual do SAMU,
 Todos colaboradores que fazem parte Central de Regulação e transporte de urgência
e emergência ( NR-32)com o logotipo padronizado pela Secretaria de Saúde
m) Frota de Ambulâncias: composta pelo SAMU com 01 USA (Unidade de Suporte Avançado), 02
USB (Unidade de Suporte Básico), e 04 Ambulâncias tipo A. As ambulâncias deverão ser mantidas
em pleno funcionamento, equipadas conforme Portaria 2048/2002, com manutenção preventiva e
corretiva, documentações em dia e higienização adequada. Padrão visual conforme normatização
do SAMU e da Secretaria da Saúde.
n) Integração ensino-serviço, disponibilizando campo de estágio para Medicina, Enfermagem,
Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina entre outros e cursos técnicos na área de saúde.
DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CONFORME PORTARIA 2048/2002
Sala de Regulação com banheiro
Sala administrativa
Repouso para descanso dos profissionais com separação de gênero, feminino e masculino,
preferencialmente com banheiro e chuveiro;

QUANTIDADE
01
01
02
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Sala de Enfermagem
01
Banheiro com chuveiro;
01
Sala de Estar;
01
Copa/cozinha podendo ser conjugada a sala de estar;
01
Garagem/Estacionamento coberto para ambulância(s); A garagem/estacionamento coberto deve
01 (07 vagas)
estar próximo ás áreas de conforto da equipe do SAMU.
Local próprio para desinfecção e lavação das ambulâncias com piso impermeável e leve inclinação
01
que possibilite o escoamento da água para calha coletora.
Sinalizador luminoso e sonoro de entrada e saída de veículos no portão de acesso à via de
00
rolamento;
Sala para limpeza – Expurgo com tanque para limpeza de materiais como pranchas longas, colete
01
imobilizador e talas de imobilização;
Depósito de material de limpeza (DML), com tanque comum (doméstico);
01
Depósito temporário de lixo comum;
01
Depósito temporário de lixo infectante;
01
Sala para Almoxarifado geral;
01
Sala para guarda de materiais/Equipamentos, com pontos de energia para recarga;
01
Sala/armário para guarda de roupas limpas;
01
Compartimento externo para armazenamento de cilindros de gases medicinais cheios e vazios
01
conforme normativa técnica;
Sala de armazenagem de medicamentos e controle. As medicações controladas deverão ser
01
armazenadas em armários com chaves e submetidas a controle conforme legislação vigente;
Caso não haja ambientes em conformidade com a proposta acima a Contratada deverá providenciar projeto para
adequação , respeitando as diretrizes e portarias do Ministério da Saúde, a ser apresentado à Secretaria de Saúde
3.2. PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL “AIDA VANZO DOLCE”
O Pronto Socorro Municipal CNES (2059320), configura-se como serviço de saúde com estrutura e
complexidade intermediária entre as UBS’s e o Atendimento de Alta Complexidade Hospitalar, integrando uma
rede organizada de Atenção às Urgências do Município de Araçatuba e com referência para os Municípios de
Nova Luzitânia e Santo Antônio do Aracanguá conforme pactuação.
Disponibiliza atendimento de Urgência e Emergência 24 horas/dia, todos os dias da semana,
ininterruptamente, com demanda espontânea ou referenciada por outras Unidades de Serviço de Saúde, com
o objetivo de assistir usuários portadores de quadro clínico agudo de qualquer natureza, dentro dos limites
estruturais da unidade.
O serviço deverá ser organizado atendendo as seguintes diretrizes e as normatizações legais:
a) Ambiência, Iluminação e climatização adequadas;
b) Propiciar a integridade da conduta profissional, a imparcialidade no manejo dos casos e o sigilo
ético profissional das informações;
c) Sistema de telefonia com número suficiente de linhas disponíveis à população, número de
aparelhos telefônicos e equipamentos adequados ao número de postos de trabalho;
d) Sistema de informática com sistema de gestão, Sistema de Monitoramento em tempo real dos
atendimentos para otimizar fluxo e painel eletrônico para as chamadas dos pacientes;
e) Deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos de intervenção médica e
de enfermagem, POP`s e manual de CME atualizados e assinados pelo Responsável Técnico. As
rotinas devem abordar todos os processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os
aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos;
f)
Deverá adotar Ficha de Atendimento do Usuário, com as informações completas, quadro clínico
com classificação de risco e sua evolução e intervenções todas devidamente escritas de forma
clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento
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(médicos, profissional de enfermagem, ...). As fichas deverão estar devidamente ordenadas no
arquivo da unidade. Poderá a Entidade implementar registro informatizado, desde que atenda
as exigências de prontuário eletrônico definidas pelo CFM e aprovado pelo Secretaria Municipal
de Saúde;
g) Acolhimento com classificação de risco por enfermeiro nas 24h;
h) Manter presencialmente nas 12 horas diurnas: 05 plantonistas sendo: 04 Clínicos Gerais e 01
Pediatra; e nas 12 horas noturnas, 04 plantonistas sendo: 03 Clínicos Gerais e 01 Pediatra;
i)
Manter serviço de Ortopedia/Traumatologia: Ortopedista presencialmente, 6 horas/dia em
período estratégico que atenda a necessidade do serviço, todos os dias da semana; Técnico em
Imobilização Ortopédica nas 24h/diariamente;
j)
Serviço de Farmácia 24h/dia com dois serviços diferenciados: Farmácia Hospitalar e Farmácia
para dispensação de medicamentos a usuários
k) Serviços de Apoio diagnóstico e terapêutico SADT Interno: Manter nas 24h serviços de analises
clinicas (exames laboratoriais), Radiologia (RX), ECG;
l)
Manter leitos de observações de até 24 horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização
clínica;
m) Acolhimento dos pacientes e familiares sempre que buscarem atendimento;
n) Articular-se com a Estratégia de Saúde da Família – ESF, Atenção Básica, SAMU 192, unidades
hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à
saúde do sistema loco regional, construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra
referência e ordenando os fluxos através das Centrais de Regulação Médica de Urgência e
complexos reguladores instalados;
o) Possuir equipe interdisciplinar compatível com o porte da Unidade;
p) Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos de
qualquer natureza, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial,
definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares
de maior complexidade conforme pactuação;
q) Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Atenção Básica;
r) Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192;
s) Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade;
t)
Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos críticos
ou de maior gravidade; Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da
rede proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde
individual e coletivo;
u) Para pacientes que a gravidade/complexidade dos casos ultrapassem a capacidade instalada na
unidade a remoção deverá ser acionada através da Central de Regulação de Urgência e
Emergência Municipal;
v) Internação de paciente psiquiátrico deverá ser solicitada via CROSS;
w) Manter serviço de Urgência e Emergência odontológico no mínimo 4h/dia, todos os dias da
semana, em horários que as UBS’s não disponibilzam atendimentos odontológicos;
x) Serviço de assistência social.
y) Protocolos médicos para os casos mais recorrentes do serviço e em especial para o IAM, AVC,
Trauma e Urgências Psiquiátricas.
z) Integração ensino-serviço, disponibilizando campo de estágio para Medicina, Enfermagem,
Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina entre outros e cursos técnicos na área de saúde.
aa) Fornecer enxoval hospitalar: pacientes, equipes administrativa e assistencial ( NR-32) e
cirúrgico, bom como o seu processamento.
Quanto a Estrutura Física:
A Estrutura Física deverá ser organizada atendendo a Portaria 2048/2002, Diretrizes da Secretaria
Municipal da Saúde e especificidades do serviço e do município respeitando a Política Nacional de
Humanização. Deverá possuir o LTA da Vigilância Sanitária e AVCB.
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3.3. RECURSOS HUMANOS
O quadro de recursos humanos dos serviços objetos deste Edital de Chamamento Público incluirá
servidores cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde e trabalhadores contratados pela Organização Social de
Saúde em número suficiente e necessário para a realização das ações previstas neste termo de referência
tanto no quantitativo e qualitativo.
A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba poderá colocar à disposição do parceiro privado,
servidores públicos municipal de seu quadro de pessoal permanente, sendo garantidos aos servidores todos os
direitos e vantagens estabelecidos em lei, vedada a incorporação de qualquer vantagem pecuniária que vier a
ser paga pelo parceiro privado aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido. A Secretaria
Municipal de Saúde de Araçatuba deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do
Contrato de Gestão, confirmar levantamento e informar ao parceiro privado acerca dos servidores efetivos que
desejam ser cedidos para ficarem lotados sob gerenciamento da Unidade para Organização Social. Após a
realização do levantamento especificado, a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba deverá providenciar a
formalização do ato de cessão ou afastamento do servidor, sempre garantindo aos servidores todos os direitos
e vantagens estabelecidos em lei.
a) Quantitativos mínimos de profissionais da Sala de Regulação Médica: Os médicos reguladores deverão
ser contratados pela Entidade parceira.
Nº de
Profissionais

Médicos
Reguladores(MR)

Telefonistas
Auxiliares de
Regulação
Médica(TA R M)

RádioOperadores
(RO)

Número Total de
Profissionais

População

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Até 350.000

01

01

02

01

01

01

04

03

b) Quantitativos mínimos de ambulâncias e profissionais em cada veículo:
AMBULÂNCIAS
UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO

QTDE
01

TRIPULANTES para cada veículo
01 Condutor Socorrista, 01 Enfermeiro
e 01 Médico Intervencionista

UTI MÓVEL
(*) Esta ambulância

01

01 Condutor Socorrista, 01 Enfermeiro
e 01 Médico Intervencionista

UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO I

01

01 Condutor Socorrista,01 Enfermeiro
e 01Técnico de Enfermagem

será utilizada
somente
nas
transferências
intermunicipais limitado a 3.200km/mês)
– não necessitando de equipe fixa nas 24
horas.

FINALIDADE
Ambulância destinada ao atendimento
e transporte de pacientes de alto risco
em emergências pré-hospitalares e/ou
de transporte inter-hospitalar que
necessitam de cuidados médicos
intensivos. Deve contar com os
equipamentos médicos necessários
para esta função.

Ambulância destinada ao transporte
inter-hospitalar de pacientes com risco
de vida conhecido e ao atendimento
pré-hospitalar de pacientes com risco
de vida desconhecido, não classificado
com potencial de necessitar de
intervenção médica no local e/ou
durante transporte até o serviço de
destino. REALIZAM PROCEDIMENTOS
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UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO II

01

01 Condutor Socorrista e 01Técnico de
Enfermagem

AMBULÂNCIA RESERVA SAMU

01

Reserva

AMBULÂNCIA TIPO A

04

01 Condutor
01 Técnico de Enfermagem, exceto
para altas hospitalares.
A capacidade operacional no período
Noturno poderá ser reduzida devido ao
menor fluxo.

INVASIVOS.
Ambulância destinada ao transporte
inter-hospitalar de pacientes com risco
de vida conhecido e ao atendimento
pré-hospitalar de pacientes com risco
de vida desconhecido, não classificado
com potencial de necessitar de
intervenção médica no local e/ou
durante transporte até o serviço de
destino.
NÃO
REALIZAM
PROCEDIMENTOS INVASIVOS.
Ambulância
destinada
para
substituição conforme necessidade do
serviço.
Ambulâncias que tem por finalidade
execução de serviços com Veículo
Sanitário destinado ao transporte de
pacientes
deitados,
que
não
apresentarem risco de vida, para
remoções simples e de caráter eletivo,
inclusive altas hospitalares;

(*) Ambulância UTI - A Secretaria de Saúde disponibilizará uma ambulância para este serviço. Caberá á
Entidade equipar o veículo conforme as normas . A Secretaria de Saúde repassará recurso específico para
este investimento. A Entidade ficará responsável pela equipe.. Atualmente são realizadas em média quatro
remoções por mês.
c) Quantitativo mínimo de profissionais para o Pronto Socorro:
 04 Médicos Plantonista clínico nas 12h diurnas e 03 Médicos Plantonista clínicos nas 12 horas
noturnas;
 01 Médico Plantonista Pediatra nas 24h; ( atendendo prioritariamente a faixa etária de 0 a 5 anos, 11
meses e 29 dias e as interconsultas encaminhadas pelo clínico plantonista da Unidade, seguindo
protocolo, podendo ser alterado conforme pactuação com a Secretaria de Saúde )
 01 Médico Ortopedista, 06/h diariamente, todos os dias da semana;
 01 Cirurgião Dentista, 08/h diariamente, todos os dias da semana;
 01 ASB/THD, no mesmo horário e carga horária do Dentista;
 Equipe multiprofissional para atender as especificações deste edital, o dimensionamento de cada
conselho profissional e as legislações vigentes;
 Equipe administrativa compatível com os serviços.
d) Profissionais cedidos pelo Município:
PESSOAL/FUNCIONÁRIOS
Recepcionista (atendente)
Atendente do Samu
Técnico de Enfermagem
/Auxiliar de Enfermagem
Enfermeiro
Enfermeiro do Samu
Técnico de Raio-X
Técnico de Gesso ( Imobilização )
Motorista do Samu

Quantidade
10
05
50
10
12
01
01
11

JORNADA
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
30 hrs/semanais
30 hrs/semanais
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
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Motorista
Médico

11
08

40 hrs/semanais
24 hrs/ semanais

3.4. PROJETOS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES
Ao longo da vigência do contrato, de comum acordo entre as partes, a CONTRATADA ou a Secretaria Municipal
da Saúde, se propuserem realizar atividades diagnósticas e/ou seja pela realização de programas especiais para
determinado tipo de patologia, essas atividades deverão ser previamente analisadas, pactuadas e autorizada
pela SMS e incluídas no Contrato de Gestão.
4. GESTÃO
Tendo em vista que os Serviços de Urgência e Emergência, “Central de Regulação Médica e Transporte de
Urgência e Emergência, Pronto Socorro Municipal “Ainda Vanzo Dolce”, funcionarão com perfil descrito acima,
sob contrato de gestão, cabe à:
4.1. Secretaria de Saúde:

Fiscalização do contrato e o acompanhamento de todos os indicadores previsto no contrato
de gestão;
 Execução do cronograma de desembolso financeiro do Contrato de Gestão;

Disponibilização do prédio, materiais permanentes, equipamentos,frota conforme descrito
neste edital;
 Cessão de servidores após confirmação do levantamento inicial e formalização do ato de
cessão;
 Responsabilidade do abastecimento da farmácia externa conforme padronização da SMS a
fim de atender os casos agudos.
4.2. CONTRATADA (gestão e custeio):
 Serviço de lavanderia;
 Fornecer enxoval hospitalar: pacientes, equipes administrativa e assistencial ( NR-32) e
cirúrgico, bom como o seu processamento.
 Limpeza, processamento (esterilização) de artigos e instrumentais médicos hospitalares;
 Gases medicinais e gás GLP;
 Transporte de material biológico (sangue e urina) respeitando os manuais da RDC e Vigilância
Sanitária;
 Transporte de documentos e rotinas administrativas;
 Alimentação aos funcionários plantonistas cedidos e contratados conforme convenções
trabalhistas e contratos;
 Água, energia e telefone;
 Serviço de Farmácia 24h/dia com dois serviços diferenciados: Farmácia Hospitalar e
Farmácia para dispensação de medicamentos a usuários
 Serviço de apoio e diagnóstico terapêutico (realização de RX, exames laboratoriais e
Eletrocardiograma) e nas 24h do dia;
 Serviços de informática, software, provedor e internet, sistema de ponto eletrônico e rede
de informática, impressoras e insumos, sistema de gravação para as chamadas da Central
de Regulação, sistema de rádio comunicação para as ambulâncias, GPS;
 Ações/ serviços de segurança do trabalho (mantendo extintores, iluminação de emergência,
EPIs , EPC , uniformes e identificação dos colaboradores, conforme normas vigentes;
 Materiais médico hospitalares/insumos e medicamentos para garantia da assistência dos
serviços prestados bem como o funcionamento CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E
TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA e PRONTO SOCORRO MUNICIPAL;
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 Material de escritório;
 Manutenção Predial Preventiva e Corretiva em tempo oportuno como: elétrica, hidráulica,
civil, geradores, pinturas e outros eventos necessários;
 Manutenção preventiva e corretiva da FROTA DE AMBULÂNCIAS e EQUIPAMENTOS
correlacionados;
 Abastecimento (combustível) da frota;
 As multas referente à infração de trânsito serão de responsabilidade do condutor;
 Serviço de limpeza predial/hospitalar e Gerenciamento de Resíduos;
 Alimentação de pacientes em observação prolongada, quando necessário ou prescritos pelo
médico;
 Serviços de enfermagem e deverá atender o dimensionamento exigido pelo COREN, bem
como para garantir qualidade da assistência em todos os plantões;
 Manter nas 24h no mínimo 02 enfermeiros para tripulação da USA e USI na CENTRAL DE
REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA;
 Acolhimento com classificação de risco por enfermeiro nas 24h;
 Manter presencialmente nas 12 horas diurnas: 05 plantonistas sendo: 04 Clínicos Gerais e 01
Pediatra; e nas 12 horas noturnas 04 plantonistas sendo: 03 Clínicos Gerais e 01 Pediatra
 Manter serviço de Ortopedia/Traumatologia: Ortopedista presencialmente, 6 horas/dia em
período estratégico que atenda a necessidade do serviço, todos os dias da semana; Técnico
em Imobilização Ortopédica nas 24h/diariamente;
 Manter serviço de Urgência e Emergência odontológico no mínimo 8h/dia, todos os dias da
semana, em horários que as UBS’s não disponibilizam atendimentos odontológicos;
 Apresentar em tempo oportuno toda e qualquer informação solicitada pela Secretaria de
Saúde, bem como garantir a qualidade da informação, inserção e alteração dos dados nos
sistemas de informação e instrumentos exigidos pela Secretaria de Saúde;
 Recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível
para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados. Deverá obedecer às Normas do
Ministério da Saúde – MS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, especialmente a
Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de
Assistência à Saúde, assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais;
 Responsável técnico Médico e responsável técnico de Enfermagem, e outros que se fizerem
necessários com registro no respectivo conselho de classe para CENTRAL DE REGULAÇÃO
MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA e PRONTO SOCORRO MUNICIPAL;
 Equipe médica em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços e composta por
profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título ou certificado da
especialidade ou qualificação técnica ou experiência comprovada na especialidade
correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (Resolução
CFM nº. 1634/2002);
 Rotinas administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais e de atendimentos
escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Coordenador/Responsável Técnico. As rotinas
deverão abordar todos os processos envolvidos na assistência, contemplando desde os
aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos;
 Utilizar, quando disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, Prontuário Eletrônico
Único do Usuário, com as informações completas do quadro clínico e sua evolução,
intervenções realizadas pelo profissional responsável pelo atendimento, bem como
preencher e ou utilizar outros instrumentos normatizados pela Secretaria de Saúde;
 Serviços de informática com sistema para gestão que contemplem no mínimo: Atendimentos
realizados, exames complementares, controle de estoques (almoxarifado, farmácia e
nutrição), sistema de custos, prontuário médico, serviços de apoio e relatórios gerenciais
que atendam aos indicadores e informações especificados no contrato de gestão.
Especificamente para Central de Regulação/SAMU: horários de entrada de chamadas,
tempo de atendimento do TARM, Tempo de Atendimento do Médico Regulador, Tempo
Resposta da Equipe, serviços de apoio e relatórios gerenciais, Controle de Acesso e
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Segurança por perfil, Gestão de Operadoras de Saúde e Clientes Externos, Controle de
Funcionários e recursos, Otimização e Agendamento, Integração Nativa com Sistemas
Satélites, Abertura e Monitoramento de todos os atendimentos incluindo: Atendimento
Pré-Hospitalar, Transferência entre serviços de saúde e Atendimento relacionado a altas
hospitalares;
Política de Gestão de Pessoas, atendendo as normas legais e a Política Nacional de
Humanização, assim como deverá implantar e desenvolver uma Política de Segurança do
Trabalho e Prevenção de Acidentes em conformidade com a NR nº 32/2005 do MTE;
Assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma contínua nos
equipamentos, frotas e instalações hidráulicas, elétricas e de gases em geral por quadro
próprio de pessoal ou por meio de contratos com empresas idôneas e certificadas de
manutenção predial e de manutenção de equipamentos cujo uso lhe fora permitido.
Manutenção Geral - que contemple as áreas de manutenção preventiva e corretiva predial,
assim como um serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos sólidos na unidade
(PGRSS).
Controle de Infecção no Serviço, garantir a segurança do paciente;
Comissão de Qualidade e Segurança no cuidado ao paciente, Comissão de Ética Médica,
Comissão de Ética de Enfermagem, Comissão de Revisão de Prontuário e analise de óbitos,
Protocolos e fluxos de referência e contra referência a fim de garantir às diretrizes e a
governança da Rede, submetido à apreciação da Secretaria Municipal de Saúde;
Serviço de segurança/controle de fluxo;
Programação visual da unidade conforme normas do SUS e da Secretaria de Saúde
Ficha de Atendimento do Usuário, com as informações completas, quadro clínico com
classificação de risco e sua evolução e intervenções todas devidamente escritas de forma
clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo
atendimento (médicos, profissional de enfermagem). As fichas deverão estar devidamente
ordenadas no arquivo da unidade. Poderá a Entidade implementar registro informatizado,
desde que atenda as exigências de prontuário eletrônico definidas pelo CFM e aprovado
pela Secretaria Municipal de Saúde;
Licenças e Alvarás atualizados necessários à execução dos serviços objeto desse contrato;
Leitos de observações de até 24 horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica;
Articulação com os demais pontos da rede de Urgência e Emergência e rede de Atenção a
Saúde loco regional;
Referenciamento adequado a serviço de saúde hierarquizado, regulado e integrado a rede
loco regional de Urgência a partir da complexidade do caso;
Contra-referenciamento para os demais serviços de atenção integrantes da rede
proporcionando continuidade ao tratamento;
Protocolos médicos para os casos mais recorrentes do serviço e em especial para o IAM,
AVC, Trauma e Urgências Psiquiátricas;
Direitos do paciente SUS: organização dos Serviços atendendo às diretrizes; manter
preenchida e atualizada a ficha de atendimento do usuário; Respeitar a decisão do usuário
ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo
de vida ou obrigação legal, devendo o usuário em caso de recusa assinar o termo de
responsabilidade; Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos
usuários; Utilizar materiais estéril, descartável e padronizado; Garantir aos usuários
atendimento igualitário, universal, humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação; Garantir o acesso via telefone, em sistema gratuito do telefone 192 como
número nacional e urgências médicas, onde o médico regulador, após julgar cada caso,
define a resposta mais adequada, seja um conselho médico, o envio de uma equipe de
atendimento ao local da ocorrência ou ainda o acionamento de múltiplos meios; Justificar
ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da
decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato; Esclarecer
aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; Respeitar a
decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos
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de iminente perigo de vida ou obrigação legal; Garantir a confidencialidade dos dados e
informações relativas aos usuários; Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos
religiosa e espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso;
Pesquisa de satisfação após os atendimentos aos usuários;
Educação Continuada e Permanente para todos os profissionais das duas Unidades. Para o
Serviço de Atendimento Móvel, planejar os cursos específicos de ACLS e ATLS ;
Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, nos fluxos de
atenção consolidados, nem na estrutura física sem a prévia ciência e aprovação da Secretaria
Municipal de Saúde;
Segurança Patrimonial dos serviços, bem como, a segurança pessoal dos usuários do Sistema
Único de Saúde que estão sob sua responsabilidade e de todos aqueles que trabalham
naquela Unidade;
Assegurar as viaturas e equipamentos de risco, passíveis de serem assegurados por
companhia de seguro, em grupo ou individualmente, quando estes não tiverem cobertura
de seguro;
Contratar seguro contra incêndio, inundação, furto e roubo dos bens e insumos sob sua
guarda, que garantam a proteção securitária de quaisquer ocorrências durante o prazo de
vigência deste Contrato de Gestão;
Integração ensino-serviço, disponibilizando campo de estágio para Medicina, Enfermagem,
Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina entre outros e cursos técnicos na área de
saúde.

5. LEGISLAÇÕES A SEREM ATENDIDAS:
Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
Lei Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde e dá outras providências.
Decreto n 7.508, de 28 de junho de 2011 - que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 –
para dispor sobra à organização do SUS, planejamento da Saúde, a assistência à Saúde e a articulação
interfederativa.
PNASS – Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – define critérios e parâmetros de
caráter qualitativos.
PT GM/MS 2.616 de 12 de maio de 1998 – Estabelece as diretrizes e normas para prevenção e controle
das infecções hospitalares, inclusive criação e organização da CCIH e manutenção de Vigilância
Epidemiológica e Indicadores Epidemiológicos das Infecções Hospitalares.
RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 - Substitui a Portaria 1884 de 11/11/1994 – Estabelece normas
destinadas ao exame e aprovação dos Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Inclui as
alterações contidas nas Resoluções RDC nº 307 de 14/11/2002 publicada no DOU de 18/11/2002 e RDC
nº189 de 18/07/2003 publicada no DOU de 21/07/2003.
PT GM/MS 1.863 de 29 de setembro de 2003 - Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências.
PT GM/MS 1.864 de 29 de setembro de 2003 - Institui o componente pré - hospitalar móvel da Política
Nacional de Atenção às Urgências por intermédio da implantação do Serviço de Atendimento Móvel de
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Urgência – SAMU 192.
PT GM/MS 2.048 de 05 de novembro de 2002 – Aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais
de Urgência e Emergência.
PT GM/MS 1.559 de 1º de agosto de 2008 - Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único
de Saúde – SUS.
Portaria GM/MS 2.657, de 16 de dezembro de 2004 - que estabelece as atribuições das Centrais de
Regulação Médica das Urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização
das Centrais (SAMU 192);
PT GM/MS Nº. 881 DE 19 de junho de 2001 - Institui, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar - PNHAH.
Portaria GM/MS 399, de 22 de fevereiro de 2006 - que divulga o Pacto pela Vida e que estabelece a
regionalização como uma das diretrizes para a gestão dos sistemas de saúde;
Portaria GM/MS 4.279, de 30 de dezembro de 2010 - que estabelece diretrizes para a organização da
Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Portaria GM/MS 1.600, de 07 de julho de 2011 - que estabelece a necessidade de identificar no Sistema
de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES) as Centrais de Regulação Médica das Urgências
e as equipes de atendimento das unidades de suporte básico, suporte avançado, atendimento aéreo,
ambulância, motolância e veículo de intervenção rápida;
Portaria GM/MS 1.010, de 21 de maio de 2012 - que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação Médica das Urgências,
componente da Rede de Atenção às Urgências;

6.

METAS DE PRODUÇÃO MÍNIMA

6.1. Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergencial: ATENDER TODA A DEMANDA
COM produção mensal mínima de:

Atividade(*)
Atendimentos
das chamadas -

JAN
750

FEV
750

MAR
750

ABR
750

MAI
750

JUN
750

JUL
750

AGO
750

SET
750

OUT
750

NOV
750

DEZ
750

TOTAL
9000

(*) Inclui as chamadas para todos os tipos de atendimentos: pré-hospitalar, inter-hospitalar, entre outros
serviços de saúde e altas hospitalares, municipais e intermunicipais.
6.2. Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”, ATENDER TODA A DEMANDA COM produção mensal
mínima de:
Atividade
Atendimento
pelo Pediatra-

JAN

Atendimento
pelo Clínico

10000

800

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9600

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

120.000
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Geral/Plantonista
300
300
300
300
300
Atendimentos
pelo Ortopedista
150
150
150
150
150
Atendimentos
Odontológicos
(*)
10800 10800 10800 10800 10800
Acolhimento
com Classificação
de Risco pelo
Enfermeiro
(*) considerar o procedimento 03.01.06.006-1
(Tabela SIGTAP)
7. INDICADORES DE QUALIDADE

300

300

300

300

300

150

150

150

150

150

10800

10800

10800

10800

10800

300

300

3.600

150

150

1800

10800

10800

129.600

Atendimento de Urgência em Atenção Especializada

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade
gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade. A
complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento da unidade .
Trimestralmente, serão reavaliados os Indicadores de Qualidade podendo ser alterados ou introduzidos
novos parâmetros e metas, sendo que o alcance de um determinado indicador no decorrer de certo período
torna esse indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser incluídos e
avaliados.
7.1. Pré-requisitos para avaliação da parte variável
Eventos a serem acompanhados:
7.1.1. Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Atendimento primário de livre demanda pelo n° 192;
Atendimento secundário de livre demanda pelo n°. 192 e outros meios de comunicação;
Atendimento das Altas hospitalares em âmbito municipal e intermunicipal;
Taxa de Recusa do Atendimento Assistencial à equipe no local;
Registro de idade e sexo dos pacientes atendidos em cada chamado;
Atendimentos pelo 192 que geraram somente orientações, não necessitando de transporte;
Números de atendimentos conforme classificação de risco;
Tempo de resposta aos chamados no mínimo de tempo possível;
Localização das ocorrências, por bairros.

7.1.2. Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”
a) Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para
atendimento menor que cinco minutos;
b) Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento
menor que trinta minutos;
c) Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento
menor que cinquenta minutos;
e) Taxa de Revisão de Prontuários Médicos dos óbitos ocorridos no período analisado;
f) Taxa de Revisão de Prontuários com classificação de risco: vermelho e amarelo;
h) Evidência de ações voltadas à Segurança do Paciente;
i) Nº de pacientes atendidos por classificação de risco;
j) Número de exames realizados: ECG, Raio X, Exames Laboratoriais.
7.2. Indicadores valorados
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1)
2)
3)
4)

1.

Pleno Funcionamento das Comissões – 15%
Participação nas Políticas Prioritárias do SUS – 20%
Qualidade na informação dos Serviços Prestados – 10%
Gestão da assistência – 55%

PLENO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES

a) Comissão de Qualidade e Segurança no cuidado ao paciente

Metas
15%
5

b) Comissão de Ética Médica

3

c) Comissão de Ética de Enfermagem

3

d) Comissão de Revisão de Prontuário e Análise de óbitos

4

2. PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS

20%

a) Taxa de Satisfação do Usuário discriminada por serviços

10

b) Relatório de capacitação dos funcionários com carga horária e conteúdo programático,
discriminada por serviços
3. QUALIDADE NA INFORMAÇAO DO SERVIÇO PRESTADOS

10
10%

a) Registro dos atendimentos realizados pela Central de Regulação no Sistema Informatizado

3

b) Informar produção no sistema disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em
tempo oportuno
c) Atualizar, sistematicamente, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, conforme
cronograma proposto pela Secretaria Municipal de Saúde
4. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA

4

6

e)

Análise trimestral pela CONTRATADA dos pré-requisitos da parte variável e dos indicadores
valorados com as estratégias de intervenção da OS para o próximo trimestre
Manter equipe presencial: 01 Médico Regulador e 01 Rádio –Operador nas 24horas.
Atendente/TARM – manter 02 no período diurno e 01 no período noturno, diariamente
cobrindo 24 horas
Manter tripulação presencial, para cada ambulância, conforme especificado pela Secretaria
Municipal de Saúde , nas 24 horas, diariamente
Organização do revezamento da equipe para refeição evitando paralisação do atendimento,
bem como redução do atendimento nos horários de pico
Garantir a continuidade do atendimento médico em cada consultório nas trocas de plantão

f)

Evidência de ações voltadas à Segurança do Paciente

7

g)

6

h)

Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado
(USA) e Unidade de Suporte Básico (USB), Unidade Intermediária ( USI), Ambulância tipo A
Planilha com identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento

i)

Identificação dos Motivos dos Chamados - Central de Regulação

6

a)
b)

c)
d)

3
55%

6

6
6
6

6

A descrição e metodologia de cálculo de todos os indicadores estarão disponibilizadas no “MANUAL DE
INDICADORES DE QUALIDADE” elaborado e normatizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
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ANEXO II - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
Roteiro para elaboração da Proposta Técnica
Entende-se que a Proposta é a demonstração do conjunto dos elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da unidade e o trabalho técnico gerencial definido
no objeto da seleção, com base nas indicações e estudos preliminares dos informes básicos conforme
Anexos deste instrumento.
O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa das despesas referentes à
execução das atividades propostas, com definição de métodos e prazos de execução.
1.

TÍTULO

Proposta Técnica para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da
área de urgência e emergência: Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e
Pronto Socorro Municipal ”Aida Vanzo Dolce”, que assegure assistência universal e gratuita à população,
conforme Chamamento Público nº 001/2018.
2.

ATIVIDADE ASSISTENCIAL

Descrição do perfil das duas Unidades com o detalhamento das ações de todos os serviços assistenciais
de responsabilidade da Organização Social conforme Anexo I – Termo de Referência ; organização funcional e
operacional propostas para a execução das ações e serviços de saúde garantindo o alcance das metas de
produção com qualidade. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL deverá descrever como pretende organizar seus recursos
para desenvolver as atividades por tipo de serviço, de acordo com a Estrutura existente e da coordenação
técnica administrativa da Organização Social. Inclui a organização da gestão e dos processos de trabalho.
Escala Mensal da equipe da Regulação: Médicos, Técnico Auxiliar de Regulação Médica - TARM e Rádio
Operador; escala mensal de serviço da equipe das Unidades de Suporte Avançado – USA; Escala mensal de
serviço da equipe das Unidades de Suporte Intermediário e Básico – USI e USB; Ambulância tipo A; Escala
Mensal do Pronto Socorro Municipal.
3.

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA

3.1. Qualidade Objetiva
Aquela que está orientada a obter e garantir a melhor assistência possível em cada um dos
serviços, dado o nível de recursos e tecnologia existentes.
a)

O número de comissões técnicas que implantará para as Unidades (podem ser únicas para os
dois serviços): nome da comissão; finalidade; perfil dos membros componentes; objetivos da
Comissão; frequência de reuniões; etc.
b) Organização do Acolhimento com classificação de risco;
c) Outras iniciativas e programas de Qualidade que a organização Social já tenha em
desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação. Neste caso, deve apresentar um plano de
organização específico com definição de alcance, metodologia; cronograma de implantação;
orçamento previsto; etc.
3.2. QUALIDADE SUBJETIVA
Aquela que está relacionada com a percepção que o usuário tem do atendimento da Central
de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e do Pronto Socorro Municipal. A
Entidade interessada explicará para cada Unidade, entre outras; as seguintes questões:
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a)

Como irá estruturar a Informação aos usuários (usuários e familiares) acerca do processo de
Atenção, (lugares onde se efetuará a informação; horários e frequência da informação)
b) Como irá pesquisar a opinião ou nível de satisfação do usuário: Instrumento de pesquisa,
frequência, sistemática das ações corretivas, divulgação;
c) Política de humanização como irá desenvolver os dispositivos do Programa Nacional de
Humanização;

4.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. Certificação de experiências anteriores como OSS/Entidade ou Instituição, mediante
comprovação de declarações legalmente reconhecidas.
4.2. Estrutura diretiva
a) Descrição do Organograma até o segundo nível;
b) Definição da estrutura de chefia, assim como o tipo de vínculo com a Unidade;

4.2. Aspectos técnicos
a) Proposta de capacitação da equipe assistencial e administrativa;
b) Descrição de como o proponente estabelecerá a relação com a Atenção Primária e com outros
serviços de saúde inclusive com hospitais (referência, contra-referência). Nesse caso apresentar um
plano de implantação, estabelecendo prazos, meios, fluxos etc;
d) Monitoramento e avaliação dos indicadores de produtividade e de qualidade ( pré-requisitos e
valorados); sistemática da aplicação de ações corretivas ( estratégia de intervenção para alcance das
metas)

4.4. Organização de serviços administrativos, financeiros e de apoio
A Entidade interessada deverá apresentar, entre outras, as seguintes informações:
a) Descrição de funcionamento da Unidade de Faturamento; horários de trabalho; estrutura de
chefia; membros e vínculo empregatício;
b) Descrição do funcionamento do Serviço de Recepção.
c) Descrição de funcionamento da Manutenção Predial, descrição de funcionamento da
Manutenção de Equipamentos e orçamentos dedicados aos mesmos;
d) Descrição do funcionamento dos serviços de apoio (lavanderia, segurança/controle de fluxo,
limpeza, ...)
e) Descrição dos serviços de informática com sistemas para gestão das duas Unidades e
Telecomunicação, Software e Hardware a ser utilizado no SAMU/Central de Regulação
f) Volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa (modelo de Planilha - ANEXO
IV)

4.5. Certificado De Entidade Beneficente De Assistência Social Na Área De Saúde (Cebas)
Apresentar certificação em validade.

4.6. Organização dos Recursos Humanos
A ORGANIZAÇÃO SOCIAL deverá apresentar quadro completo de recursos humanos por categoria
profissional, de acordo com o plano de cargos da Organização Social, a jornada ou carga horária
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semanal de contratação e salário total ( em reais) e o regime de contratação. O dimensionamento
deve considerar o quantitativo necessário para a execução dos serviços em quantidade e qualidade
prevista no anexo técnico.
4.7. Metodologia:
Proposta de trabalho Planejamento, Custos e Resultados factíveis. Cronograma de Implantação com
atividades previstas para a assunção completa dos serviços de urgência e emergência, inclusive
prevendo o período de transição entre a atual Parceira e a futura contratada.

5.

PRODUÇÃO

6.1. Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergencial: ATENDER TODA A DEMANDA
COM produção mensal mínima de:

Atividade(*)
Atendimentos
das chamadas -

JAN
750

FEV
750

MAR
750

ABR
750

MAI
750

JUN
750

JUL
750

AGO
750

SET
750

OUT
750

NOV
750

DEZ
750

TOTAL
9000

(*) Inclui as chamadas para todos os tipos de atendimentos: pré-hospitalar, inter-hospitalar, entre outros
serviços de saúde e altas hospitalares, municipais e intermunicipais.
6.2. Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”, ATENDER TODA A DEMANDA COM produção mensal
mínima de:

Atividade
Atendimento
pelo Pediatra-

JAN

Atendimento
pelo Clínico
Geral/Plantonista

10000

800

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9.600

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

120.000

300

300

300

300

300

3.600

150

150

150

150

150

150

150

1800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

129.600

300
300
300
300
300
Atendimentos
pelo Ortopedista
150
150
150
150
150
Atendimentos
Odontológicos
(*)
10800 10800 10800 10800 10800
Acolhimento
com Classificação
de Risco pelo
Enfermeiro
(*) considerar o procedimento 03.01.06.006-1
(Tabela SIGTAP)

300

300

Atendimento de Urgência em Atenção Especializada
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ANEXO III

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PROPOSTA TÉCNICA

A Proposta técnica da Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e do Pronto
Socorro Municipal, baseada nas especificações e condições previstas nos Anexos I a Anexo V, será analisada
e pontuada conforme o quadro abaixo:
CRITÉRIO

ITENS DE AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

FA1. ATIVIDADE
Adequação da proposta de atividade
assistencial à Capacidade operacional Central
de Regulação Médica e Transporte de
Urgência e Emergência e Pronto Socorro
Municipal.

1.1. Organização da atividade.

24

1.2. Incrementos de atividade.

06

TOTAL

30 pontos

FA2. QUALIDADE
Adequação das atividades
propostas referentes à QUALIDADE da
assistência prestada

2.1 Ações voltadas à Qualidade Objetiva – obter a
melhor assistência possível diante dos recursos e
tecnologias existentes
2.2. Ações voltadas à Qualidade Subjetiva - avalia
a humanização e a relação com o usuário
TOTAL
3.1. Experiência anterior em gerenciamento de
serviço de saúde como OSS/Entidade
3.2. Estrutura da direção
3.3. Organização dos aspectos técnicos

12

08
20 pontos
10
03
10

FA3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Adequação entre os meios sugeridos, seus
custos, cronogramas

3.4. Organização de serviços administrativos,
financeiros e de apoio.
3.4. CEBAS 3.5. Organização dos Recursos Humanos

15
03
03

3.6. Metodologia da Proposta
06
TOTAL
PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL:

50 pontos
100 pontos

FA = Fator de Avaliação
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO DO PROCESSO DE
SELEÇÃO
1.

ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 30 PONTOS POSITIVOS

Avalia a adequação da proposta de Organização dos Serviços e Execução das Atividades Assistenciais à
Capacidade Operacional da Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência bem como
do Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”. Demonstra Potencialidade quanto à Organização, quando
atende a processo sistematizado capaz de produzir resultado dentro de um contexto de produção de
serviços, baseado na organização da atividade. (24 pontos), Incrementos de atividades, com a proposição de
outras especialidades sem elevar os custos (06 pontos).
2.

QUALIDADE - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 20 PONTOS POSITIVOS

Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços para a eficácia
das ações de assistência e a Humanização das relações entre equipe profissional, usuários da Central de
Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência, e Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”.
Identifica ações voltadas para as Ações voltadas à Qualidade Objetiva – Comissões (12 pontos) a partir
da instituição de comissões internas de monitoria dos serviços e Acolhimento com classificação de Risco; e,
ações voltadas à Qualidade Subjetiva avalia relação humana ( 08 pontos) relacionadas com a Humanização
na assistência da Urgência e Emergência.
3.

TÉCNICA - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 50 PONTOS POSITIVOS

Identifica experiência anterior em gerenciamento de serviço de saúde (10 pontos); Estrutura da Direção
(03 pontos); Organização dos Aspectos Técnicos (10 pontos); Organização de serviços administrativos,
financeiros e apoio (15 pontos); CEBAS (03 pontos); Organização dos Recursos Humanos (03 pontos). Observa
Organização da Proposta: Metodologia, prazos propostos para implantação e pleno funcionamento (06
pontos).

Observar o detalhamento dos indicadores de avaliação com as respectivas pontuações nas folhas a
seguir.
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1. ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 30 PONTOS
PONTUAÇÃO
1.1. ATIVIDADE – AVALIA A ADEQUAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS PARA A
ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE
1.1.1. ORGANIZAÇÃO DOS Usuário em atendimento no Pronto Socorro Municipal
FLUXOS ( a forma de
Materiais Esterilizados
apresentação será

considerada levando- se Processamento de roupas (paciente, equipes, cirúrgico)
em conta a clareza e
Resíduos de Saude
entendimento do fluxo)

1.1.2.ORGANIZAÇÃO
DA GESTÃO

POR ITEM
2,0
1,0
1,0
1,0

Implantação de Logística de Suprimentos

1,0

Política de Recursos Humanos a ser praticada

1,0

Regimento Interno da Central de Regulação e Transporte de Urgência
e Emergência
Regimento Interno do Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”

2,0

Composição da equipe da Central de Regulação , incluindo as
ambulâncias e escala de serviço mensal ( médico regulador, TARM,
rádio operador –enfermagem, médico intervencionista, motorista,
....)
Composição da equipe da Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo
Dolce e escala de serviço mensal ( médica, enfermagem, recepção,
farmácia, técnico de rx, técnico em imobilização ortopédica, serviço
social,.....)
Apresentação de protocolos clínicos para o Pronto Socorro
Municipal: IAM, AVC, Trauma e Urgências Psiquiátricas, entre outros

2,0

Protocolos Operacionais – Normas e rotinas para a Central de
Regulação e Transporte de Urgência e Emergência ( SAMU)

2,0

1.1.3.ORGANIZAÇÃO DE Processo Organizacional da Assistência Farmacêutico - para
atendimento a demanda interna e dispensação para usuários.
PROCESSOS
Processo Organizacional do Serviço de Laboratório ( análise clínicas)
– incluir a relação de exames padronizados

TOTAL

5 pontos

10 pontos

2,0

2,0

1,0

2,0

09 pontos

1,0

Processo Organização do Serviço de Estatística

1,0

Processo organizacional do Serviço de RX

1,0

Processo Organizacional do Serviço de Ortopedia

1,0

1.2. INCREMENTO DA ATIVIDADE
Proposição de outras especialidades/serviço de apoio diagnóstico,
além das constantes. Compatível com o perfil da unidade (sem
elevar os custos). Cada incremento corresponderá a 2,0 pontos;
limitado a 06 pontos.

6,0
1.2.1.INCREMENTO
DE ATIVIDADE
TOTAL DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM ATIVIDADE – 30 PONTOS

6,0 pontos
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2. QUALIDADE - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 20 PONTOS POSITIVOS
2.1. QUALIDADE OBJETIVA – AVALIA A ADEQUAÇÃO DAS AÇÕES PARA A MELHOR
ASSISTÊNCIA POSSÍVEL EM CADA UM DOS SERVIÇOS

PONTUAÇÃO

Protocolo do acolhimento com classificação de risco

POR ITEM
3,0

Ambiência

2,0

Comissão de Qualidade e Segurança no cuidado ao paciente:
finalidade; perfil dos membros componentes; objetivos da Comissão;
frequência de reuniões; etc.

2,0

Comissão de Ética Médica: finalidade; perfil dos membros
componentes; objetivos da Comissão; frequência de reuniões; etc.

1,0

Comissão de Ética de Enfermagem: finalidade; perfil dos membros
componentes; objetivos da Comissão; frequência de reuniões; etc.

1,0

Comissão de Revisão de Prontuário e Análise do Óbitos: finalidade;
perfil dos membros componentes; objetivos da Comissão; frequência
de reuniões; etc.

1,0

Outras Comissões :nome, finalidade; perfil dos membros
componentes; objetivos da Comissão; frequência de reuniões; etc. 01
ponto por comissão limitado a 02 pontos
2.2. QUALIDADE SUBJETIVA – AVALIA MEDIDAS DE PROMOÇÃO DE RELAÇÃO HUMANA E
APOIO SOCIAL NA COMUNIDADE INTERNA

2,0

2.1.1.ACOLHIMENTO
COM CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO

2.1.2. COMISSÕES –

TOTAL

12
pontos

(podem ser únicas para os
dois serviços)

2.2.1.ATENDIMENTO

Serviço de
Atendimento ao Usuário
Pesquisa Periódica / Contínua de
Satisfação do Usuário, com definição de uso das informações.
Pesquisa Periódica / Contínua de
Satisfação do Colaborador, com definição de uso das informações.
Proposição de projetos assistências e sociais (relacionamento com a
atenção primária, comunidades, campanhas educativas para o
usuário, etc.

POR ITEM

TOTAL

2,0
2,0
08 pontos
2,0
2,0

OS SUBITENS QUALIDADE OBJETIVA (2.1) + QUALIDADE SUBJETIVA (2.2) SOMAM 20 PONTOS

3.

TÉCNICA – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 50 PONTOS POSITIVOS.

PONTUAÇÃO
3.1 TÉCNICA: AVALIA A ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE GERENCIAL DA PROPONENTE QUANTO A ADMINISTRAR
UMA UNIDADE DE SAÚDE CONDUZIR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS COM BOM NÍVEL DE DESEMPENHO GARANTINDO
POR ITEM TOTAL
TERAPIA DE ALTO NÍVEL COM EQUIPE TITULADA NAS ÁREAS QUE SE PROPÕE ASSISTIR
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3.1.1
EXPERIÊNCIA
ANTERIOR
EM
Comprovação de gerenciamento em Pronto Socorro, ou Pronto
UNIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM Atendimento, ou Unidade Hospitalar com serviço de urgência e emergência,
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
ou em SAMU. Pontuar 2 pontos por ano de experiência, limitado a 10
pontos
3.1.2 ESTRUTURA DA DIREÇÃO
Organograma com definição das competências de cada membro do corpo
diretivo da unidade até o segundo nível
Titulação de especialista em Administração Hospitalar/Serviços de Saúde ou
Gestão de Saúde dos membros da diretoria da unidade, valendo para cada
membro o máximo de 0,5 pontos, limitado a 2 pontos

10,,0

3.1.3 ORGANIZAÇÃO DOS ASPECTOS
TÉCNICOS;

Apresentação de projeto em Educação continuada e permanente com vista à
capacitação da equipe interdisciplinar dos serviços: da Central de Regulação
Médica, e Pronto Socorro Municipal, contemplando os cursos específicos,
dentre eles, ACLS e PHTLS.
Referência, contra-referência e fluxos com outras unidades, especialmente a
Atenção Primária
Organização do processo de monitoramento e avaliação dos indicadores de
produtividade e de qualidade( pré-requisitos e valorados); sistemática da
aplicação de ações corretivas
Descrição do Serviço de Faturamento

4,0

Descrição do Serviço de Recepção

2,0

Descrição do Serviço de Manutenção Predial , Manutenção de Equipamentos

2,0

3.1.4. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCEIRO E DE Descrição dos Serviços de Apoio; Lavanderia – 01 ponto, Segurança/controle
de fluxo – 1 ponto, Limpeza – 1 ponto
APOIO
Descrição dos serviços de informática com sistemas para gestão das duas
Unidades e Telecomunicação, Software e Hardware a ser utilizado no
SAMU/Central de Regulação
Recursos financeiros destinado cada tipo de despesa ( Anexo IV - Planilha
Financeira)
3.1.5. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA
ÁREA DE SAÚDE (CEBAS)

3.1.8.METODOLOGIA

1,0
03
PONTOS

2,0

10
PONTOS

3,0

3,0
2,0

15
pontos

3,0
3,0

3,0

3,0

03
pontos

3,0

03
PONTOS

4,0

06
PONTOS

Apresentar certificação com validade
Quadro completo de Recursos humanos por categoria profissional, jornada
de trabalho/carga horária semanal, salário total e regime de contratação

3.1.6. ORGANIZAÇÃO
HUMANOS

10
PONTOS

DE RECURSOS

Proposta de Trabalho dentro dos parâmetros previsto no Termo de
Referência deste Edital. Planejamento, Custos estimados e Resultados
adequados e factíveis
Cronograma de implantação com atividades previstas para assunção
completa dos serviços de urgência e emergência, inclusive período de
transição entre a atual parceira e futura contratada

2,0

TOTAL DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 50 PONTOS

OBS: No item técnica 3.1.1. “EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM UNIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA – será desclassificada a entidade, caso venha a ZERAR este item.”
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1.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
Serão desclassificadas as propostas que:
a)

Não atingirem uma pontuação total mínima de 60 pontos e que não alcançarem 60% do total
possível de cada um dos CRITÉRIOS: 01 – Atividade, 02 – Qualidade e 03 – Qualificação Técnica;
b) Não atenderem as exigências deste instrumento;
c) Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio e metas das atividades objeto do
contrato de gestão, com valores manifestamente inexequíveis.
d) No julgamento da Pontuação Técnica para definição da Nota da Proposta Técnica – NT será
considerado o somatório dos resultados obtidos por cada Fator de Avaliação (FA):
NT = FA1+FA2+FA3
PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA: 100 PONTOS
Critérios de pontuação referente às PROPOSTAS TÉCNICO-FINANCEIRAS
As Propostas Técnico-Financeiras serão analisadas e pontuadas de acordo com os critérios
estabelecidos na seguinte tabela:
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

FATOR – ADEQUAÇÃO DOS MEIOS SUGERIDOS, SEUS
CUSTOS E CRONOGRAMAS.
MENOR VALOR TENDO EM VISTA O VALOR MÁXIMO
QUE PODERÁ SER REPASSADO
MENSALMENTE PELA CONTRATANTE

NOTA MÁXIMA

100

PARA PROPOSTA COM DIFERENÇA, A CADA 5% A MAIS QUE A MELHOR/MENOR PROPOSTA, SERÃO
DIMINUIDOS 01 PONTO
A proposta financeira total não poderá ultrapassar o valor máximo de R$: 1.523.783,50 (Um Milhão,
quinhentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e três reais e cinqüenta centavos) correspondentes ao
valor total estimado das despesas de custeio para 12 meses de execução do contrato.
A seleção das ORGANIZAÇÕES SOCIAIS será baseada nas notas atribuídas às suas Propostas TécnicoFinanceiras, com os seguintes pesos: a) Proposta Técnica: 70% e; b) Proposta Financeira 30%.
A nota da PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA não poderá ser inferior a 60 (sessenta) pontos dos 100
(cem) possíveis, sob pena de eliminação.
A nota classificatória final das PARTICIPANTES será obtida de acordo com a média ponderada das
valorizações das Propostas Técnicas e Financeiras, de acordo com a seguinte fórmula:
NF = 0,7 x NPT + 0,3 x NPF, onde
NF = Nota Final da Proposta
NT = Nota da Proposta Técnica
NPF = Nota da Proposta Financeira.
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As PROPOSTAS TÉCNICO-FINANCEIRAS serão classificadas de acordo com a pontuação total obtida na
análise realizada conforme o quadro acima.
ANEXO IV
PROPOSTA FINANCEIRA
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS/DESPESAS MENSAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência, e
Pronto Socorro “Aida Vanzo Dolce”
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º 10º 11º 12º

TO TA L

RECEITAS OPERACIONAIS
mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês

Repasse CONTRATO DE GESTÃO
(Fixo+Variável)
Repasse Programas Especiais
Repasse para Investimentos
TOTAL DE REPASSES
a) DESPESAS OPERACIONAIS
1. Pessoal
1.1. Salários
1.1.1. Assistência Médica
1.1.1.1. Médicos
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde
1.1.2. Assistência Odontológica
1.1.3. Administrativo
1.2. FGTS
1.3. INSS Patronal
1.4. PIS
1.5. Benefícios
1.6. Contribuição Sindical
1.7. Reserva para Provisões (Férias + 13º +
Rescisões)
1.8. Alimentação
2. Insumos Assistenciais
2.1. Materiais Descartáveis e não Descartáveis
2.2. Medicamentos
2.3. Gases Medicinais
3. Materiais/Consumos Diversos
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3.1. Material de Higienização e Limpeza
3.2. Material/Gêneros Alimentícios
3.3. Material Expediente
3.4. Combustível
3.5. GLP
3.6. Material de Manutenção
3.7. Tecidos e Fardamentos
3.8. Enxoval - lavanderia
3.9. Esterilização de Instrumentos
3.10. Dedetização e desratização
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)
4.3. Despesas Bancárias (Tarifas)
5. Gerais
5.1. Telefonia/Internet
5.2. Água
5.3. Energia Elétrica
6. Serviços Terceirizados/Contratos de
Prestação de Serviços
6.1. Assistência Médica
6.1.1. Pessoa Jurídica
6.1.1.1. Médicos
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde
6.1.1.4. Alimentação/Dietas
6.1.2. Pessoa Física
6.1.2.1. Médicos
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde
6.1.3. Cooperativas
6.1.3.1. Médicos
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde
6.2. Administrativos
6.2.1. Pessoa Jurídica
6.2.1.1. Manutenção/Aluguel/Uso de
Sistemas ou Softwares
6.2.1.2. Vigilância
6.2.1.3. Consultorias
6.2.1.4. Treinamentos
6.2.2. Pessoa Física
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7. Manutenção
7.1. Predial e Mobiliário
7.2. Veículos
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar
7.4. Equipamentos de Informática
7.5. Outros Equipamentos
7.6. Engenharia Clínica
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS = (a)
b) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
1. Reformas
2. Obras
3. Móveis
4. Equipamentos
TOTAL DE DESPESAS NÃO OPERACIONAIS =
(b)
TOTAL DE DESPESAS = (a)+(b)
OBS: A planilha deverá ser digitada em papel timbrado da entidade, assinada e carimbada pelo
representante legal de ambos os serviços
Esta proposta tem validade por 180 dias.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA
(deve ser juntada ao Envelope II - PROPOSTA TÉCNICA)

Pela presente DECLARAÇÃO, torno público para os devidos fins, que prestarei na Central de
Regulação e Regulação médica de transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro
Municipal, todos os serviços descritos na PROPOSTA TÉCNICA apresentada no Chamamento
Público nº 001/2018. Declaro que a validade da proposta apresentada é de 120 (cento e vinte)
dias, contados a partir da data de abertura da seleção. Declaro, ainda, que conheço as Leis e
normas jurídicas que respaldam a parceria pretendida e que obedecerei aos princípios e
legislações do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como respeitarei o caráter público da
Unidade de Saúde.

Em,________de_______de________.

Representante legal da Organização Social de Saúde Carimbo e Assinatura
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS LEIS TRABALHISTAS
Ref.: Chamamento Público nº 001/2018

(nome da instituição), inscrita no CNPJ/MF sob o número, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) _ , portador(a) da Carteira de Identidade nº _
_ e do
CPF nº
_
_, DECLARA, para fins do disposto no inciso no art. 7°, inciso XXXIII, da
Constituição Federal e demais legislações vigentes, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menor de 16 (dezesseis) anos, a
não ser na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Em

_,

_ de _

_ de _

.

Representante legal da Organização Social de Saúde Carimbo e Assinatura
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA Central de Regulação Médica e Transporte
de Urgência e Emergência e Pronto Socorro “Aida Vanzo Dolce”

Em cumprimento ao estabelecido no edital do Chamamento Público nº 001/2018, atesto que o
responsável da entidade , vistoriou as instalações físicas da Central de Regulação Médica e
Transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal, e os equipamentos
disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Município de ARAÇATUBA.

Local,

, de

de

Assinatura do Responsável Legal da Pessoa Jurídica (Entidade)

Assinatura do Responsável da Secretaria da Saúde
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA e PRONTO SOCORRO “AIDA VANZO DOLCE” E ANEXOS CONTRATO
DE GESTÃO Nº ___/2018
Ajuste de Parceria na forma de Contrato de Gestão, que entre si celebram o Município de
ARAÇATUBA e o (a)
, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização
Social de Saúde, com vistas ao Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde, para os fins que se destina.
PARCEIRO PÚBLICO:
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato
representado pelo XXXXXXXXXXXXX, X residente e XXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF nº_______, neste
ato representada por seu XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXX, residente e
domiciliado XXXXXXXXXXXXXX.
PARCEIRO PRIVADO: ................................, pessoa jurídica de direito privado, sem
finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Saúde no Município de xxxx, por
meio do Decreto Municipal nº ...................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................., com
sede em ..............., neste ato representada por ............................ (qualificação).
RESOLVEM, na forma da Lei Municipal nº 7.625/2014, e suas posteriores alterações, e no
Edital de Chamamento Público nº 001/2018, celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a formação de parceria para a execução
das atividades de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de
saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto
Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”, nos termos do que se encontra detalhado no edital e
seus anexos, em especial nos Anexos Técnicos e na Proposta Técnica, consideradas partes
integrantes deste instrumento, para todos os efeitos legais.
1.2. Este CONTRATO DE GESTÃO, como instrumento de natureza convenial, deverá ser
executado de forma a garantir eficiência econômica, administrativa, operacional e de
resultados, conferindo eficácia à ação governamental, efetividade às diretrizes e às políticas
públicas na área da saúde, com fundamento no disposto nas disposições legais vigentes
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO
São obrigações e responsabilidades do PARCEIRO PRIVADO:
2.1 Executar todas as atividades e/ou serviços auxiliares descritos e caracterizados no Edital
de Chamamento e em sua Proposta Técnica, zelando pela boa qualidade das ações e
serviços ofertados e primando pela eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em
suas atividades, com o cumprimento das metas e prazos previstos, em consonância com
as demais cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO.
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2.2. Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações, as diretrizes e a
política pública na área de saúde traçadas pelo PARCEIRO PÚBLICO.
2.3. Utilizar os bens, materiais e os recursos humanos custeados com recursos deste
CONTRATO DE GESTÃO exclusivamente na execução do seu objeto.
2.4. Inventariar todos os bens móveis e imóveis permanentes, devendo apresentar relatórios
trimestrais com as especificações de todos os bens cujo uso lhe foi permitido, bem como
daqueles adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO, observando as
normas de gestão de patrimônio editadas pelo PARCEIRO PÚBLICO.
2.5. Administrar e utilizar os bens móveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o
disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao PARCEIRO
PÚBLICO.
2.6. Adotar todos os procedimentos necessários para a imediata patrimonialização pública dos
bens, móveis e imóveis, adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO.
2.7. Efetivar a patrimonialização a que se refere o item anterior, por meio de tombamento dos
bens móveis no setor competente do órgão supervisor e, quanto aos bens imóveis,
mediante as providências próprias junto ao Município de ARAÇATUBA.
2.8. Comunicar ao PARCEIRO PÚBLICO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua
ocorrência, todas as aquisições de bens móveis que forem realizadas ou as doações que
forem recebidas.
2.9. Disponibilizar ao PARCEIRO PÚBLICO para que sejam incorporados ao seu patrimônio, nas
hipóteses de sua extinção/dissolução ou desqualificação, as doações e os legados
eventualmente recebidos em decorrência das atividades executadas neste CONTRATO DE
GESTÃO, bem como todos os excedentes financeiros gerados ao longo de sua execução.
2.10. Pôr à disposição do PARCEIRO PÚBLICO para que sejam revertidos ao seu patrimônio,
nas hipóteses de desqualificação ou extinção da entidade e de rescisão deste ajuste de
parceira, os bens cujo uso foi permitido, bem como o saldo de quaisquer dos recursos
financeiros recebidos daquele em decorrência do CONTRATO DE GESTÃO.
2.11. Utilizar os bens móveis e imóveis adquiridos com os recursos provenientes do contrato
de gestão exclusivamente na sua execução, devendo a respectiva titularidade ser
transferida de imediato ao PARCEIRO PÚBLICO.
2.12. Proceder à devolução, a qualquer tempo e mediante justificativa, dos bens cujo uso lhe
fora permitido, e que não mais lhe sejam necessários ao cumprimento das metas
pactuadas.
2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no Edital de Chamamento e na sua
Proposta Técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do
Anexo Técnico e da Proposta Técnica.
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2.14.
Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso.
2.15.
Adquirir todo o material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a
execução dos serviços e pormenorizados no Anexo Técnico e na Proposta Técnica.
2.16.
Manter limpos e conservados todos os espaços internos e externos das unidades
públicas sob o seu gerenciamento.
2.17.
Servir-se de Regulamento próprio, previamente aprovado pelo Município, para a
contratação de obras, serviços, compras e admissão de pessoal, necessários à execução
deste CONTRATO DE GESTÃO, de acordo com a legislação pertinente.
2.18.
Publicar no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados
da outorga deste CONTRATO DE GESTÃO, o regulamento contendo os procedimentos
atinentes às alienações, as compras e os serviços que serão custeados com os recursos
públicos lhe repassados, devendo também dispor sobre a admissão de pessoal,
observando, para tanto, os princípios da impessoalidade, da moralidade, da boa-fé, da
probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade e do julgamento
objetivo.
2.19. Inserir no regulamento referido nos itens anteriores regra que vede a prática de
nepotismo tanto em relação à admissão de pessoal, quanto no que diz respeito à
celebração de negócios com pessoas jurídicas.
2.20. Disponibilizar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da outorga deste CONTRATO
DE GESTÃO, os recursos humanos necessários e adequados a execução do objeto, nos
moldes registrados na Proposta Técnica apresentada.
2.21. Contratar, por meio de processo seletivo, profissionais técnicos e administrativos em
quantidade necessária e condizente ao adequado cumprimento das atividades e dos
serviços inerentes ao objeto dessa parceria.
2.22. Manter em seu quadro de profissionais, aqueles que são efetivos e pertencentes ao
PARCEIRO PÚBLICO, e manifestarem interesse em permanecer na unidade pública sob seu
gerenciamento e se responsabilizar por qualquer vantagem pecuniária a que vier a ser
paga para os servidores.
2.23. Garantir o preenchimento dos postos de trabalho necessários à execução das atividades
descritas na Proposta Técnica, mesmo nas ausências previstas na legislação vigente.
2.24. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de salários, demais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros, resultantes da execução do
objeto deste CONTRATO DE GESTÃO.
2.25. Garantir o pagamento do piso salarial, qualquer que seja a categoria profissional.
2.26. Observar fielmente a legislação trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das
obrigações tributárias e previdenciárias relativas aos seus empregados e prestadores de
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serviços, com o fornecimento de certidões de regularidade fiscal, previdenciária e
trabalhista, sempre que solicitadas pelo PARCEIRO PÚBLICO.
2.27. Cumprir a programação anual de formação continuada para os recursos humanos,
conforme Proposta Técnica apresentada.
2.28. Cumprir rigorosamente as normas do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho, de acordo com a legislação.
2.29. Fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivo que se mostrarem
necessários ao desempenho das atividades objeto deste CONTRATO DE GESTÃO.
2.30. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos profissionais que executam o
objeto desta PARCERIA, por meio de registro de ponto e de frequência.
2.31. Manter, durante a execução deste CONTRATO DE GESTÃO estrutura administrativa
compatível com as obrigações trabalhistas assumidas, bem como todas as condições de
regularidade exigidas no Chamamento Público.
2.32. Manter durante a execução deste CONTRATO DE GESTÃO as certificações e capacitações
técnicas da Diretoria, do Corpo Técnico/Administrativo e Executivo de acordo com o
apresentado na Proposta Técnica.
2.33. Manter em perfeita condição de uso e conservação os equipamentos e instrumentos
necessários à gestão das atividades e/ou serviços permitidos pelo PARCEIRO PÚBLICO.
2.34. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à regular
execução das atividades e/ou serviços constantes deste CONTRATO DE GESTÃO.
2.35. Apresentar à Comissão de Avaliação instituída pelo PARCEIRO PÚBLICO, no máximo até o
dia 10 (dez) do mês subsequente ao de referência, o relatório circunstanciado das
atividades desenvolvidas no mês e das metas alcançadas.
2.36. Apresentar semestralmente à Comissão de Avaliação instituída pelo PARCEIRO PÚBLICO a
prestação de contas correspondente ao período, a qual deverá seguir acompanhada das
notas fiscais de compras e serviços, certidões negativas de débitos perante as Fazendas
Públicas estadual, federal e municipal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da
justiça do trabalho, bem como a relação das demandas em que figure como réu, além de
decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis e os valores das respectivas condenações.
2.37. Adotar a logomarca do Município de ARAÇATUBA em todos os signos identificadores, tais
como placas, cartazes, documentos oficiais e outros.
2.38. Responsabilizar-se pelo pagamento de indenização qualquer que seja sua natureza
decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa, que seus agentes causarem ao
PARCEIRO PÚBLICO, aos destinatários dos serviços e/ou a terceiros.
2.39. Comunicar imediatamente ao PARCEIRO PÚBLICO qualquer intercorrência mais
expressiva ou os fatos capazes de redundar em pedido de indenização.
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2.40. Acolher os destinatários das atividades objeto deste CONTRATO DE GESTÃO com
dignidade, cortesia e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a
qualidade na prestação dos serviços, com observância das legislações especiais de
proteção ao idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003); à criança e ao adolescente
(Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) e ao portador de necessidades especiais (Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989).
2.41. Manter em local visível nas dependências da unidade pública cujo uso lhe foi permitido,
placa indicativa do endereço e telefone para registro de reclamações, críticas e/ou
sugestões às atividades ofertadas.
2.42. Realizar periódica pesquisa de satisfação junto aos destinatários dos serviços, objeto
deste CONTRATO DE GESTÃO, com envio semestral de seus resultados ao PARCEIRO
PÚBLICO.
2.43. Publicar até o dia 31 de janeiro o balanço geral das metas, os relatórios financeiros e de
execução atinentes às atividades do ano anterior.
2.44. Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo PARCEIRO PÚBLICO,
pela Comissão de Avaliação e/ou demais órgãos encarregados do controle, da fiscalização
e da regulação relativamente às atividades, operações, contratos, documentos, registros
contábeis e demais assuntos que se mostrarem pertinentes.
2.45. Contratar empresa de auditoria independente para auditar suas contas, para tanto
emitindo relatório conclusivo e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade –
NBC, cujos custos estão previstos no plano de trabalho.
2.46. Permitir o livre acesso aos livros contábeis, papéis, documentos e arquivos concernentes
as atividades e operações objeto deste CONTRATO DE GESTÃO pelo pessoal
especialmente designado pelo PARCEIRO PÚBLICO, bem como pelos técnicos dos demais
órgãos de controle interno e externo, quando em missão de fiscalização, controle,
avaliação ou auditoria.
2.47. Restituir à conta do PARCEIRO PÚBLICO o valor repassado, atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável, contados da data do seu
recebimento, quando as prestações de contas parciais e finais forem apresentadas
extemporaneamente e/ou não forem aprovadas.
2.48. Movimentar os recursos financeiros transferidos pelo PARCEIRO PÚBLICO em conta
bancária específica de modo que os recursos transferidos não sejam confundidos com
recursos alheios a esta parceria.
2.49. Manter por 05 (cinco) anos, contados da análise da prestação de contas pelos órgãos de
controle, os registros, os arquivos e os controles contábeis concernentes a este
CONTRATO DE GESTÃO.
2.50. Remeter imediatamente ao órgão supervisor as intimações e as notificações
administrativa e/ou judicial que o PARCEIRO PÚBLICO tenha interesse, com o
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concomitante encaminhamento das informações, dos dados e documentos necessários
para a defesa dos interesses do Município de ARAÇATUBA, em juízo ou fora dele, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e criminal daquele que deixar de fazê-lo ou se o
fizer fora do prazo.
2.50.1. Encaminhar ao órgão supervisor os requerimentos e/ou notificações extrajudiciais que
versem sobre fatos relacionados à unidade pública sob seu gerenciamento,
independentemente da data de sua ocorrência.
2.51. Efetivar os pagamentos dos serviços de água, luz e telefone da unidade pública sob sua
gestão, bem como os encargos incidentes, observando em todo caso a data de
vencimento.
2.52. Atender as metas pactuadas e definidas neste contrato de gestão.
2.53. Responsabilizar-se pela exatidão de todos os dados e informações que fornecer ao
PARCEIRO PÚBLICO, cuja inexatidão será considerada falta grave.
2.54. Enviar mensalmente a mídia digital contendo os registros das despesas realizadas, com
arquivos nos formato e extensão exigidos pelo TCE/SP.
2.55. Providenciar os materiais necessários à eficiente prestação dos serviços públicos objeto
desta parceria.
2.56. Encaminhar trimestralmente ao órgão supervisor o planejamento das ações que serão
executadas no trimestre seguinte e os resultados das que foram executadas no trimestre
anterior.
2.57. Sugerir ao órgão supervisor as alterações que entender proveitosas ao alcance do objeto
dessa parceria.
2.58. Garantir aos usuários o acesso gratuito às ações e as atividades objeto da presente
parceria, sendo-lhe vedada a cobrança de quaisquer contribuições ou taxas.
2.59. Colaborar na execução de programas e/ou projetos que tenham correlação com o
objeto deste ajuste e que sejam implementados pelo Governo Estadual e/ou em parceria
com o Governo Federal e/ou outros parceiros.
2.60. Auxiliar na celebração de convênios e/ou outros ajustes afins com o escopo de auferir
recursos oriundos do Governo Federal e/ou de outros parceiros.
2.61. Atuar de forma isenta de qualquer influência partidária, religiosa e/ou filosófica, de
acordo com a Constituição Federal.
2.62. Garantir o amplo acesso ao serviço prestado, abstendo-se de quaisquer condutas
restritivas e/ou discriminatória.
2.63. Analisar a viabilidade técnica e/ou econômica na continuidade dos contratos e outros
ajustes firmados anteriormente pelo PARCEIRO PÚBLICO e, no prazo máximo de 30
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(trinta) dias a contar da assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO, manifestar-se quanto ao
interesse em mantê-los, se houver.
2.64. Responsabilizar-se pelos pagamentos das despesas dos contratos referidos no item
anterior, cujo montante será glosado do valor a ser transferido, quando couber.
2.65. Alimentar diariamente os sistemas informatizados de gestão disponibilizados pelo
PARCEIRO PÚBLICO com os registros relativos a todas as obrigações contraídas e pagas.
2.66. Empreender meios de obter fontes extras de receitas e complementares aos recursos
financeiros transferidos pelo PARCEIRO PÚBLICO para serem aplicadas no melhoramento
das unidades públicas sob seu gerenciamento.
2.67. Cumprir todas as obrigações descritas no Anexo Técnico e na Proposta Técnica
apresentada.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PÚBLICO
São responsabilidades do PARCEIRO PÚBLICO:
3.1. Efetuar os repasses mensais definidos na cláusula oitava deste CONTRATO DE GESTÃO.
3.2. Prestar ao PARCEIRO PRIVADO o apoio técnico e administrativo necessários para o alcance
do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, desde que não acarrete em ônus financeiro extra.
3.3. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações deste CONTRATO DE GESTÃO.
3.4. Permitir o uso de bens móveis que guarnecem a unidade pública e o imóvel
correspondente, para a exclusiva utilização na execução do objeto deste CONTRATO DE
GESTÃO.
3.5. Manter no sítio eletrônico do órgão supervisor e no Portal de Transparência os dados sobre
a execução e avaliação do presente CONTRATO DE GESTÃO.
3.6. Proceder à cessão de servidores públicos ao PARCEIRO PRIVADO segundo as regras
definidas na legislação pertinente à matéria.
3.7. Proceder ao pagamento dos vencimentos dos servidores públicos de seu quadro
permanente, cedidos ao PARCEIRO PRIVADO, sendo que quaisquer vantagens pecuniárias
que vier a ser paga ocorrerão pela CONTRATADA.
3.8. Acompanhar a evolução das ações executadas pelo PARCEIRO PRIVADO por meio dos
sistemas informatizados de gestão por si disponibilizados.
3.9. Com vistas à máxima otimização dos recursos financeiros e economicidade nas
contratações, poderá o PARCEIRO PRIVADO repassar à sua mantenedora recursos financeiros
percebidos por este Contrato, conforme artigo 56, da Lei Federal 12. 873, de 24 de outubro
de 2013.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS
Os PARCEIROS se obrigam a:
4.1. Executar a política pública na área abarcada nesta parceria, disponibilizando os recursos
humanos, físicos, financeiros e materiais necessários à sua eficaz implementação.
4.2. Garantir a eficiente execução dos serviços mediante o uso de mão de obra qualificada e
capacitada para atuar nas unidades públicas que integram o objeto deste CONTRATO DE
GESTÃO.
4.3. Instituir ações que garantam o uso adequado dos serviços públicos e, se necessário,
valendo-se de outras instâncias sociais.
4.4. Divulgar junto à Comunidade a Política de Governo na área abrangida por esta parceria,
viabilizando
a
participação
popular
na
reformulação
das
ações;
4.5. Os Serviços de Urgência e Emergência poderá sofrer alteração de endereço para melhor
atendimento da população e reforma do prédio atual, será locado um novo prédio sito a
Rua Rosa Cury, 50 – Bairro São Joaquim que será cedido pela CONTRATANTE. Caberá a
CONTRATADA a organização dos serviços no novo espaço atendendo as diretrizes do
Ministério da Saúde e do Município além das especificidades locais.
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
5.1. A Comissão de Avaliação será constituída, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a
assinatura deste contrato, por meio de Portaria expedida pelo titular do órgão supervisor.
5.1.1. Toda a contabilidade deste contrato será analisada pela Comissão de Avaliação que
poderá se valer de terceiros para assessorá-la.
5.1.2. A despesa considerada imprópria e realizada no curso deste contrato será objeto de
apuração mediante a adoção de medidas que assegurem ao PARCEIRO PRIVADO a ampla
defesa e o contraditório.
5.1.3. Notificado o PARCEIRO PRIVADO sobre a hipótese de existência de despesa considerada
imprópria, este poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do
aviso, apresentar justificativas ou providenciar a regularização.
5.1.4. Rejeitada a justificativa o PARCEIRO PRIVADO poderá interpor recurso perante o titular do
órgão supervisor, no prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência da decisão.
5.1.5. Indeferido o recurso, o titular do órgão supervisor aplicará a penalidade cabível.
5.1.6. Serão consideradas impróprias as despesas que, além de ofenderem os princípios da
legalidade, moralidade e economicidade, não guardarem qualquer relação com os
serviços prestados, como por exemplo: festas de confraternização de empregados;
repasse de multas pessoais de trânsito; distribuição de brindes e custeio de atividades
não condizentes com o objeto contratual.
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5.2. Os resultados atingidos com a execução deste contrato deverão ser analisados
trimestralmente pela Comissão de Avaliação que norteará as correções que forem
necessárias para garantir à plena eficácia do presente contrato de gestão.
5.3. O presente Contrato de Gestão será submetido aos controles externo e interno, ficando
toda a documentação guardada e disponível pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da
análise das contas.
5.4. O PARCEIRO PRIVADO apresentará semestralmente ou sempre que recomendar o interesse
público a prestação de contas, mediante relatório da execução deste Contrato de Gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados,
acompanhados dos demonstrativos financeiros referentes aos gastos e as receitas
efetivamente realizados.
5.5. O PARCEIRO PRIVADO deverá apresentar, até o dia 31 de janeiro, relatório circunstanciado
da execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas
com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao
exercício financeiro antecedente, assim como as publicações no Diário Oficial.
5.6. A Comissão de Avaliação poderá a qualquer tempo exigir do PARCEIRO PRIVADO as
informações complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos constantes dos
relatórios.
5.7. Os responsáveis pela fiscalização deste Contrato, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, comunicarão
imediatamente a autoridade supervisora da área correspondente, ocasião em que se dará
ciência ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado para as providências
cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.
5.8. Sem prejuízo da medida a que se refere o subitem anterior, quando assim exigir a gravidade
dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou
recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização informarão imediatamente
autoridade supervisora da área correspondente.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6. 1. A vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO será de 12 (doze) meses, contados a partir
da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser renovado, desde que
demonstrado que as metas pactuadas foram alcançadas, a adequação dos resultados e a
aprovação das prestações de contas pelo PARCEIRO PÚBLICO, com observância do prazo
máximo estabelecido pela Lei Federal 8.666/93. Em caso de prorrogação, os valores
pactuados serão reajustados, aplicando-se o índice acumulado dos 12 (doze) meses,
contados da data da apresentação das propostas de preços, devendo ser utilizado como
referência o índice IPC-FIPE.
6. 2. O PARCEIRO PÚBLICO se compromete, até o último dia útil do mês de outubro de cada ano,
a fazer uma avaliação sobre o progresso das ações previstas neste ajuste, as atividades
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pendentes de cumprimento e os recursos previstos para o período seguinte, e depois
decidirá a respeito de sua continuidade.
6.3. Fica pactuado que o PARCEIRO PÚBLICO, a qualquer momento, poderá rescindir o presente
CONTRATO DE GESTÃO se, em nome do interesse público, verificar o descumprimento dos
princípios basilares da Administração Pública, com a aplicação das penalidades previstas no
presente CONTRATO DE GESTÃO assegurando ao PARCEIRO PRIVADO o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA SETIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1. Para executar o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO especificados no Anexo Técnico e na
Proposta Técnica o PARCEIRO PÚBLICO repassará ao PARCEIRO PRIVADO a importância
global estimada de R$: 18.633.462,00 0 (Dezoito milhões, seiscentos e trinta e três mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais) para o período de 12 (doze meses).
7.2. Essa importância poderá sofrer modificações, observando-se as disponibilidades financeiras
de recursos alocados nos orçamentos dos anos subsequentes e na legislação municipal
aplicável aos contratos de gestão.
7.3. Enquanto não utilizados os recursos repassados, estes deverão ser aplicados em caderneta
de poupança ou fundo de aplicação financeira composto majoritariamente por títulos da
dívida pública, observado o disposto no item 7.7, devendo os resultados dessa aplicação
ser revertidos exclusivamente ao cumprimento do objeto deste CONTRATO.
7.4. Sem prejuízo dos repasses efetuados pelo PARCEIRO PÚBLICO, a execução do presente
CONTRATO DE GESTÃO será complementada com os recursos advindos de: a) doações,
legados, patrocínios, apoios e contribuições de entidades nacionais ou estrangeiras,
públicas ou privadas; b) rendimentos de aplicações de ativos financeiros; c) outros
ingressos, devidamente autorizados pelo PARCEIRO PÚBLICO.
7.5. Poderá o PARCEIRO PÚBLICO, conforme recomende o interesse público, mediante ato
fundamento da autoridade supervisora da área afim, a ser ratificado pelo Chefe do
Executivo, além dos valores mensalmente transferidos, repassar recursos ao PARCEIRO
PRIVADO a título de investimento, para ampliação de estruturas físicas já existentes e
aquisição de bens móveis complementares de qualquer natureza que se fizerem
necessários à prestação dos serviços públicos objeto deste CONTRATO DE GESTÃO.
7.6. Os valores atinentes aos investimentos serão definidos em procedimento específico, onde
será pormenorizada a necessidade, demonstrada a compatibilidade do preço ao praticado
no mercado, detalhado o valor e o cronograma de repasse.
7.7. O PARCEIRO PRIVADO deverá movimentar e aplicar os recursos lhe repassados em
instituições financeiras que possuam na modalidade “moeda local de curto prazo” nota
mínima “B”, conforme classificação de risco atribuída pela agência de rating internacional
Standard & Poor’s, ou, em não havendo aquela, na modalidade “brA-3”.
7.8. Caberá ao PARCEIRO PRIVADO apresentar à Comissão de Avaliação os extratos de
movimentação mensal e balancetes consolidados, da totalidade das despesas e receitas
separadas por fonte e categoria.
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7.9. Deverá o PARCEIRO PRIVADO, relativamente à conta de recursos transferidos pelo
município, renunciar ao sigilo bancário em benefício dos órgãos e das entidades de
controle interno da Administração.
7.10. O PARCEIRO PRIVADO fica autorizado a celebrar ajustes objetivando captar outros recursos
que serão destinados à execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, cujo produto
será depositado em conta bancária especifica e com livre acesso aos órgãos de controle
interno da Administração.
7.11. É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos oriundos do presente CONTRATO
DE GESTÃO, a título de: a) publicidade, das quais constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal dos dirigentes da organização social de saúde, autoridades
ou servidores públicos; b) pagamento de benefícios a empregados do PARCEIRO PRIVADO
não contemplados no seu Plano de Cargos; c) pagamento de custos indiretos, relacionados
à existência material do PARCEIRO PRIVADO na condição de entidade privada sem fins
lucrativos.
7.12. Ao final do CONTRATO DE GESTÃO, depois de pagas todas as obrigações decorrentes da
sua execução, eventual saldo financeiro deverá ser prontamente restituído ao PARCEIRO
PÚBLICO.
CLÁUSULA OITAVA – DO REPASSE DE RECURSOS
8.1. O valor a ser repassado pelo PARCEIRO PÚBLICO será de R$: 18.633.462,00 0 (Dezoito
milhões, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) em 12 (doze)
parcelas
mensais de R$:1.552.788,50 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e dois mil,
setecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta centavos) respeitando a Programação de
Desembolso Financeiro, devendo o primeiro repasse ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte)
dias contados da outorga e os demais até o 20º dia útil de cada mês.
8.2. Dos recursos financeiros para os investimentos a serem realizados serão desembolsados de
acordo com valor financeiro aprovado pela CONTRATANTE após aprovação de projeto
encaminhado pela CONTRATADA e o cronograma de execução a ser aprovado em conjunto
entre a contratante e a contratada.
8.3. As despesas deste CONTRATO DE GESTÃO correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias: Ficha 1152- Outros Serviços de Terceiros – Recursos Próprios – Pessoa
Jurídica e Ficha 1153 – Outros Serviços de Terceiros – Recursos Vinculados – Pessoa
Jurídica.

DESCRICAO
Unidade Orçamentária

CODIGO
02.020.00

DENOMINACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
Subfunção
Programa
Ação

0010
0302
10.302.0033-2.116
0000

SAÚDE
DEPARTAMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
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Grupo de Despesa
Fonte de Recurso

0000
0000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITAS ORDINÁRIAS

8.4. Para os próximos exercícios as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas nos respectivos orçamentos-programas, ficando o PARCEIRO
PÚBLICO obrigado a apresentar no início de cada exercício a respectiva nota de empenho
estimativa e, havendo necessidade, emitir nota de empenho complementar, respeitada a
mesma classificação orçamentária.
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS HUMANOS
9.1. O PARCEIRO PRIVADO utilizará os recursos humanos necessários e suficientes para a
execução deste CONTRATO DE GESTÃO de acordo com o plano de gestão de recursos
humanos apresentado em sua Proposta Técnica, podendo considerar um modelo misto de
trabalhadores, composto por servidores públicos do PARCEIRO PÚBLICO e por empregados
contratados, mediante processo seletivo.
9.2. É vedado ao PARCEIRO PRIVADO o pagamento de vantagem pecuniária permanente a
servidor público a ele cedido, com recurso financeiro proveniente deste CONTRATO DE
GESTÃO, salvo na hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de
direção, chefia ou assessoramento.
9.3. Aos servidores públicos do quadro de pessoal permanente do PARCEIRO PÚBLICO à
disposição do PARCEIRO PRIVADO serão garantidos todos os seus direitos e vantagens
estabelecidos em lei, vedada a incorporação aos vencimentos ou à remuneração de
qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga por este.
9.4. A contratação de empregados e de prestadores de serviços por parte do PARCEIRO
PRIVADO deverá obedecer às disposições de seu regulamento, observados os princípios da
impessoalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência,
da isonomia, da publicidade e do julgamento objetivo.
9.5. O PARCEIRO PRIVADO deverá executar o Plano de Educação Continuada e Permanente, nos
moldes registrados na Proposta Técnica apresentada, além de incorporar a Gestão de
Pessoas na sua política interna buscando a formação de profissionais mais bem
qualificados e motivados para desempenhar suas funções.
9.6. O PARCEIRO PRIVADO responderá pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas,
tributários, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos
aos empregados e prestadores de serviços por ele contratados, sendo-lhe defeso invocar a
existência deste CONTRATO DE GESTÃO para eximir-se dessas obrigações ou transferi-las
ao PARCEIRO PÚBLICO.
9.7. O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70%
(setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de
remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os
percebidos pela Diretoria, empregados.
9.8. A remuneração dos membros da Diretoria e Empregados do PARCEIRO PRIVADO não poderá
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ultrapassar o teto do Poder Executivo municipal.
9.9. Caso o PARCEIRO PRIVADO possua mais de um contrato de gestão firmado com o PARCEIRO
PÚBLICO na qualidade de organização social, para a apuração dos limites constantes nos itens
9.7 e 9.8, será considerado o somatório dos montantes percebidos em todos os contratos.
9.10. Na hipótese do PARCEIRO PRIVADO não alcançar as metas pactuadas poderá o PARCEIRO
PÚBLICO adotar as medidas descritas no Anexo Técnico.
9.11. É vedada a contratação de servidores ou empregados públicos em atividade, ressalvados
os casos em que houver previsão legal e compatibilidade de horário.
9.12. É vedada a contratação de cônjuge, companheiro ou parente, consangüíneo ou afim, em
linha reta ou colateral, até o 3° (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, de
Secretários de Estado, de Presidentes de autarquias, fundações e empresas estatais, de
Senadores e de Deputados federais e estaduais, Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado e dos Municípios, do Prefeito do Município ARAÇATUBA, bem como de Diretores,
estatutários ou não, pela organização social, para quaisquer serviços relativos a este
CONTRATO DE GESTÃO.
9.13. Os profissionais que tem as respectivas remunerações custeadas com os recursos advindos
desta parceira, somente poderão exercer as suas atividades na execução do objeto
daquela, sendo-lhes vedado o recebimento por interposta pessoa.
9.14. O PARCEIRO PÚBLICO fiscalizará o pagamento dos empregados admitidos pelo PARCEIRO
PRIVADO visando aferir o correto recolhimento dos valores remuneratórios e dos encargos
sociais devidos, assim como evitar o pagamento a menor, a maior ou em duplicidade.
9.15. O PARCEIRO PRIVADO não poderá ceder ou colocar a disposição os empregados pagos com
recursos do presente CONTRATO DE GESTÃO.
9.16. Ocorrendo ação ou omissão que possa ser caracterizada como falta disciplinar
hipoteticamente atribuível a servidor público cedido pelo PARCEIRO PÚBLICO, deverá o
PARCEIRO PRIVADO comunicar, no prazo de 10 (dez) dias contados do evento, àquele para
as providências cabíveis ao caso.
9.17. Em caso de ação ou omissão atribuível a empregado do PARCEIRO PRIVADO que possa
ensejar a demissão por justa causa, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho,
deverá o empregador tomar as medidas próprias no sentido de cumprir a lei.
9.18. Na hipótese de ação ou omissão atribuível a empregado do PARCEIRO PRIVADO que
mostre contrária aos princípios da Administração Pública ou que caracterize como ofensiva
aos agentes públicos, que promova apologia e/ou pratique fatos tipificados como crime,
poderá o órgão supervisor exigir o desligamento do referido profissional.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
10.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO, a qualquer tempo, poderá ser modificado pelas partes,
em aspectos quantitativos ou qualitativos, por meio da celebração de aditivos, desde que
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as modificações não desnaturem seu objeto.
10.2. As alterações deverão contar com prévia justificativa por escrito, que conterá a declaração
de interesse de ambos os PARCEIROS.
10.3. A alteração dos recursos repassados implicará na revisão das metas pactuadas, conforme
os relatórios das avaliações anuais emitidos pelo PARCEIRO PÚBLICO.
10.4. Por alterações quantitativas entendem-se as relativas à vigência do CONTRATO DE
GESTÃO, bem como as referentes ao Anexo Técnico e Proposta de Técnica apresentada
pelo PARCEIRO PRIVADO.
10.5. Por alterações qualitativas entendem-se as referentes ao alcance de metas, indicadores e
objetivos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser rescindido unilateralmente pelo PARCEIRO
PÚBLICO, independentemente da aplicação de outras medidas cabíveis, nas seguintes
situações:
11.1.1. Durante a vigência deste CONTRATO DE GESTÃO a Organização Social parceira perder,
qualquer que seja a razão, a qualificação como Organização Social no âmbito do Município
de ARAÇATUBA.
11.1.2. O PARCEIRO PRIVADO utilizar, comprovadamente, os recursos em desacordo com o
CONTRATO DE GESTÃO e as disposições legais.
11.1.3. O PARCEIRO PRIVADO deixar de apresentar a prestação de contas no prazo determinado,
salvo justificativa devidamente fundamentada, comprovada e aceita formalmente pelo
PARCEIRO PÚBLICO.
11.1.4. O PARCEIRO PRIVADO por dois semestres não cumprir as metas previstas neste
CONTRATO DE GESTÃO.
11.1.5. O PARCEIRO PRIVADO descumprir qualquer cláusula deste CONTRATO DE GESTÃO e/ou
não regularizar o cumprimento de obrigação total ou parcial, no prazo lhe assinalado na
notificação efetivada pelo PARCEIRO PÚBLICO.
11.1.6. Houver a ocorrência de caso fortuito ou força maior, na forma como se encontram
definidos na legislação em vigor.
11.2. Ocorrendo a rescisão unilateral deste CONTRATO DE GESTÃO ou em razão do término de
sua vigência, a Organização Social não mais poderá fazer uso de quaisquer informações,
dados ou documentos, recursos bancários, tecnologias, materiais, metodologias e
sistemáticas de acompanhamento.
11.3. Em qualquer das hipóteses motivadoras da rescisão do CONTRATO DE GESTÃO, o
PARCEIRO PÚBLICO providenciará a imediata revogação do Termo de Permissão de Uso de
Bens Públicos, móveis ou imóveis, não cabendo à Organização Social direito a qualquer
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indenização ou retenção dos mesmos.
11.4. O PARCEIRO PRIVADO poderá suspender a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO
na hipótese de atraso dos repasses em período superior a 90 (noventa) dias, devendo
notificar o PARCEIRO PÚBLICO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acerca das
medidas que serão adotadas.
11.5.O PARCEIRO PRIVADO terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
rescisão do CONTRATO DE GESTÃO, para quitar as obrigações deste decorridas e prestar
contas de sua gestão ao PARCEIRO PÚBLICO.
11.6. Por acordo firmado entre as partes, desde que em razão de interesse público, mediante
ato devidamente fundamentado, este CONTRATO DE GESTÃO poderá ser extinto antes de
implementado seu termo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DO PARCEIRO PRIVADO
12.1. PARCEIRO PRIVADO obriga-se a adotar ações de transparência, mantendo, em seu sítio
eletrônico na internet, obrigatoriamente, as seguintes informações:
a) O CONTRATO DE GESTÃO e os seus eventuais aditivos;
b) O regulamento por si adotado para as alienações, aquisições de bens e contratações
de obras e serviços, bem como de admissão de pessoal;
c) Seus registros contábeis, balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis,
mensais e anuais ou de outras periodicidades;
d) Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades e outros que tenham
produzido; e. Atas de suas reuniões, que tenham relação com este CONTRATO DE GESTÃO;
e) Ato Convocatório e Avisos de seleção pública relativos à contratação de pessoal, com
critérios técnicos e objetivos para o recrutamento de empregados;
f)
Resultados do processo seletivo, com a indicação dos nomes dos aprovados e as
funções para qual estão habilitados;
g) Relação mensal dos servidores públicos cedida pelo PARCEIRO PÚBLICO;
h) Relação mensal dos servidores públicos que foram devolvidos ao PARCEIRO PÚBLICO;
i)
Relação mensal dos seus empregados com os respectivos salários;
j)
Relação dos membros da Diretoria e das Chefias de seu organograma, com os
respectivos salários mensais;
12.2. Interpelações e questionamentos acerca das atividades e/ou serviços executados pelo
PARCEIRO PRIVADO, formulados por autoridades ou cidadãos, deverão ser respondidas,
observado o fluxo determinado pela Ouvidoria Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO DE GESTÃO
13.1. Integram o presente CONTRATO DE GESTÃO:
a) Anexos Técnicos
b) Proposta Técnica apresentada pela organização social
c) Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis
d) Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis
13.2. Os Termos de Permissão de Uso de Bens Móveis e Imóveis serão elaborados em caderno
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processual próprio, mas a este apensado, onde deverão ser descritos detalhadamente cada
bem e a unidade pública que se encontram.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PARCEIRO PRIVADO
14.1. O PARCEIRO PRIVADO é responsável pelas indenizações decorrentes de ação ou omissão
culposa que seus agentes, nessa qualidade, causarem aos usuários das unidades públicas
pelas quais é responsável, bem como aos bens públicos móveis e imóveis os quais lhe
foram permitidos o uso, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. A inobservância pelo PARCEIRO PRIVADO de regra constante deste CONTRATO DE GESTÃO
ou de lei autorizará o PARCEIRO PÚBLICO, garantido o contraditório e ampla defesa, aplicar
as penalidades abaixo:
a) Advertência;
b) Suspensão da execução do contrato de gestão;
c) Multa, proporcional à gravidade do fato, aplicada individual e solidariamente também
aos dirigentes da Organização Social;
d) Rescisão do contrato;
e) Desqualificação;
15.2. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito do
PARCEIRO PÚBLICO exigir indenização dos prejuízos sofridos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DO FORO
16.1. Fica eleito o Foro desta Comarca de ARAÇATUBA para dirimir quaisquer dúvidas ou
solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do presente CONTRATO DE GESTÃO no Diário Oficial, por extrato, será
providenciada, imediatamente, após sua outorga, correndo as despesas por conta da
Prefeitura Municipal de Araçatuba ou da entidade da administração indireta da área do
serviço objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DOS CASOS OMISSOS
18.1. Os casos omissos deverão ser decididos pelo PARCEIRO PÚBLICO, aplicando-se os diplomas
legais pertinentes à matéria, os preceitos de direito público e, supletivamente, as
disposições de direito privado no que for compatível.
Por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em três vias de igual teor
e forma, perante 2 (duas) testemunhas, para que se produzam seus devidos e legais efeitos.

Local e Data
Assinaturas
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Integram o presente Instrumento Contratual os seguintes ANEXOS:

ANEXO TÉCNICO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DLESCRITIVO DE SERVIÇOS
ANEXO TÉCNICO II - SISTEMA DE REPASSE
ANEXO TÉCNICO III - INDICADORES DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO
ANEXO TÉCNICO IV - DEMAIS DISPOSIÇÕES
ANEXO V - TERMO DE PERMISSÃ DE USO DE BENS MÓVEIS
ANEXO VI - TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL
ANEXO VII – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS REFERENTES À CENTRAL DE REGULAÇÃO
MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO “AIDA VANZO
DOLCE” – VIDE TABELA ANEXA
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ANEXO TÉCNICO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRITIVO DE SERVIÇOS
1.

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -

A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CNES 5879604)
integra o componente SAMU, devidamente habilitado no Ministério da Saúde. Tem o objetivo de ordenar e
orientar a rede de Urgência e Emergência, organizar a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos
pacientes do município que gera uma porta de comunicação aberta ao público em geral, através da qual os
pedidos de socorro primários e secundários são recebidos, avaliados e hierarquizados assim disponibilizando o
transporte adequado com e equipe e frota compatível conforme assistência a ser prestada: assistência préhospitalar, inter-hospitalar municipal e inter-municipal, além de altas hospitalares . Deverá conter:
a) Isolamento acústico, iluminação e temperaturas adequadas;
b) Propiciar a integridade da conduta profissional, a imparcialidade no manejo dos casos e o
sigilo ético profissional das informações;
c) Sistema de telefonia com número suficiente de linhas disponíveis à população, número de
aparelhos telefônicos e equipamento de fax adequados ao número de postos de trabalho de
médicos e auxiliares de regulação;
d) Sistema de comunicação direta entre os rádios-operadores, as ambulâncias, as bases
operacionais e outras centrais de regulação, para atender 100% (cem por cento) ao Município,
bem como com outros atores diretamente relacionados aos atendimentos móveis;
e) Sistema de gravação digital contínua para registro de toda comunicação efetuada por telefone
e rádio, com acesso protegido, permitido apenas às pessoas autorizadas pela coordenação do
serviço;
f) Sistema de gestão informatizado para arquivamento dos registros gerados pela regulação;
g) Sistema de Monitoramento em tempo real das ambulâncias para otimizar a logística de
transporte, incluindo sistema com GPS para facilitar o atendimento das ocorrências.
h) Deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos de intervenção médica
pré-hospitalar médico e de enfermagem, protocolos de regulação médica de urgência, POP`s e
manual de CME atualizados e assinados pelo Responsável Técnico. As rotinas devem abordar
todos os processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os aspectos
organizacionais até os operacionais e técnicos;
i) Deverá adotar Ficha de Atendimento do Usuário, com as informações completas do local da
ocorrência, tipo de ocorrência, quadro clínico com classificação de risco e sua evolução e
intervenções todas devidamente escritas de forma clara e precisa, datadas, assinadas e
carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento (médicos, profissional de
enfermagem). As fichas deverão estar devidamente ordenadas no arquivo da unidade. Poderá
a Entidade implementar registro informatizado, desde que atenda as exigências de prontuário
eletrônico definidas pelo CFM e aprovado pelo Secretaria Municipal de Saúde;
j) Deverá dispor obrigatoriamente de serviços de informática com sistema de gestão com
capacidade para atender 100% (cem por cento) do Município, que contemple no mínimo:
horário da chamada, informação do solicitante, tempo resposta, tempo de atendimento do
TARM, tipos de ocorrência/chamados, quantificação do número de chamadas, check list da
ambulância, geo-referenciamento e sistema de gravação das chamadas e relatórios gerenciais.
Caberá à Entidade a instalação da rede de informática, bem como a aquisição de sistemas e
programas, com recursos financeiros a serem transferidos por meio do Contrato de Gestão, e
o encaminhamento dos relatórios a SMS/Araçatuba;
62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Rio de Janeiro, 300 CEP 16015-150 TELEFAX 18 3636.1100
e-mail: saude@aracatuba.sp.gov.br

k)
l)

Deverá manter Núcleo de Educação Permanente (NEP) em pleno funcionamento;
Deverá disponibilizar uniforme para: Equipe assistencial das ambulâncias de acordo com
padronização do Manual de Identidade visual do SAMU; Todos colaboradores que fazem parte
Central de Regulação e transporte de urgência e emergência (NR-32)com o logotipo
padronizado pela Secretaria de Saúde
m) Frota de Ambulâncias: composta pelo SAMU com 01 USA (Unidade de Suporte Avançado), 02
USB (Unidade de Suporte Básico), e 04 Ambulâncias tipo A. As ambulâncias deverão ser
mantidas em pleno funcionamento, equipadas conforme Portaria 2048/2002, com
manutenção preventiva e corretiva, documentações em dia e higienização adequada. Padrão
visual conforme normatização do SAMU e da Secretaria da Saúde.
n) Integração ensino-serviço, disponibilizando campo de estágio para Medicina, Enfermagem,
Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina entre outros e cursos técnicos na área de saúde.
DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CONFORME PORTARIA 2048/2002
QUANTIDADE
Sala de Regulação com banheiro
01
Sala administrative
01
Repouso para descanso dos profissionais com separação de gênero, feminino e masculino,
02
preferencialmente com banheiro e chuveiro;
Sala de Enfermagem
01
Banheiro com chuveiro;
01
Sala de Estar;
01
Copa/cozinha podendo ser conjugada a sala de estar;
01
Garagem/Estacionamento coberto para ambulância(s); A garagem/estacionamento coberto deve
01 (07 vagas)
estar próximo ás áreas de conforto da equipe do SAMU.
Local próprio para desinfecção e lavação das ambulâncias com piso impermeável e leve inclinação
01
que possibilite o escoamento da água para calha coletora.
Sinalizador luminoso e sonoro de entrada e saída de veículos no portão de acesso à via de
00
rolamento;
Sala para limpeza – Expurgo com tanque para limpeza de materiais como pranchas longas, colete
01
imobilizador e talas de imobilização;
Depósito de material de limpeza (DML), com tanque comum (doméstico);
01
Depósito temporário de lixo comum;
01
Depósito temporário de lixo infectante;
01
Sala para Almoxarifado geral;
01
Sala para guarda de materiais/Equipamentos, com pontos de energia para recarga;
01
Sala/armário para guarda de roupas limpas;
01
Compartimento externo para armazenamento de cilindros de gases medicinais cheios e vazios
01
conforme normativa técnica;
Sala de armazenagem de medicamentos e controle. As medicações controladas deverão ser
01
armazenadas em armários com chaves e submetidas a controle conforme legislação vigente;
Caso não haja ambientes em conformidade com a proposta acima a Contratada deverá providenciar projeto para
adequação , respeitando as diretrizes e portarias do Ministério da Saúde, a ser apresentado à Secretaria de Saúde
2.

PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL “AIDA VANZO DOLCE”

O Pronto Socorro Municipal CNES (2059320), configura-se como serviço de saúde com estrutura e
complexidade intermediária entre as UBS’s e o Atendimento de Alta Complexidade Hospitalar, integrando uma
rede organizada de Atenção às Urgências do Município de Araçatuba e com referência para os Municípios de
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Nova Luzitânia e Santo Antônio do Aracanguá conforme pactuação.
Disponibiliza atendimento de Urgência e Emergência 24 horas/dia, todos os dias da semana,
ininterruptamente, com demanda espontânea ou referenciada por outras Unidades de Serviço de Saúde, com
o objetivo de assistir usuários portadores de quadro clínico agudo de qualquer natureza, dentro dos limites
estruturais da unidade.
O serviço deverá ser organizado atendendo as seguintes diretrizes e as normatizações legais:
a) Ambiência, Iluminação e climatização adequadas;
b) Propiciar a integridade da conduta profissional, a imparcialidade no manejo dos casos e o sigilo
ético profissional das informações;
c) Sistema de telefonia com número suficiente de linhas disponíveis à população, número de
aparelhos telefônicos e equipamentos adequados ao número de postos de trabalho;
d) Sistema de informática com sistema de gestão, Sistema de Monitoramento em tempo real dos
atendimentos para otimizar fluxo e painel eletrônico para as chamadas dos pacientes;
e) Deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos de intervenção médica e
de enfermagem, POP`s e manual de CME atualizados e assinados pelo Responsável Técnico. As
rotinas devem abordar todos os processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os
aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos;
f)
Deverá adotar Ficha de Atendimento do Usuário, com as informações completas, quadro clínico
com classificação de risco e sua evolução e intervenções todas devidamente escritas de forma
clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento
(médicos, profissional de enfermagem, ...). As fichas deverão estar devidamente ordenadas no
arquivo da unidade. Poderá a Entidade implementar registro informatizado, desde que atenda
as exigências de prontuário eletrônico definidas pelo CFM e aprovado pelo Secretaria Municipal
de Saúde;
g) Acolhimento com classificação de risco por enfermeiro nas 24h;
h) Manter presencialmente nas 12 horas diurnas: 05 plantonistas sendo: 04 Clínicos Gerais e 01
Pediatra; e nas 12 horas noturnas, 04 plantonistas sendo: 03 Clínicos Gerais e 01 Pediatra;
i)
Manter serviço de Ortopedia/Traumatologia: Ortopedista presencialmente, 6 horas/dia em
período estratégico que atenda a necessidade do serviço, todos os dias da semana; Técnico em
Imobilização Ortopédica nas 24h/diariamente;
j)
Serviço de Farmácia 24h/dia com dois serviços diferenciados: Farmácia Hospitalar e Farmácia
para dispensação de medicamentos a usuários
k) Serviços de Apoio diagnóstico e terapêutico SADT Interno: Manter nas 24h serviços de analises
clinicas (exames laboratoriais), Radiologia (RX), ECG;
l)
Manter leitos de observações de até 24 horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização
clínica;
m) Acolhimento dos pacientes e familiares sempre que buscarem atendimento;
n) Articular-se com a Estratégia de Saúde da Família – ESF, Atenção Básica, SAMU 192, unidades
hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à
saúde do sistema loco regional, construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra
referência e ordenando os fluxos através das Centrais de Regulação Médica de Urgência e
complexos reguladores instalados;
o) Possuir equipe interdisciplinar compatível com o porte da Unidade;
p) Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos de
qualquer natureza, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial,
definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares
de maior complexidade conforme pactuação;
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q)
r)
s)
t)

Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Atenção Básica;
Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192;
Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade;
Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos críticos
ou de maior gravidade; Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da
rede proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde
individual e coletivo;
u) Para pacientes que a gravidade/complexidade dos casos ultrapassem a capacidade instalada na
unidade a remoção deverá ser acionada através da Central de Regulação de Urgência e
Emergência Municipal;
v) Internação de paciente psiquiátrico deverá ser solicitada via CROSS;
w) Manter serviço de Urgência e Emergência odontológico no mínimo 4h/dia, todos os dias da
semana, em horários que as UBS’s não disponibilzam atendimentos odontológicos;
x) Serviço de assistência social.
y) Protocolos médicos para os casos mais recorrentes do serviço e em especial para o IAM, AVC,
Trauma e Urgências Psiquiátricas.
z) Integração ensino-serviço, disponibilizando campo de estágio para Medicina, Enfermagem,
Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina entre outros e cursos técnicos na área de saúde.
aa) Fornecer enxoval hospitalar: pacientes, equipes administrativa e assistencial ( NR-32) e cirúrgico,
bom como o seu processamento.
Quanto a Estrutura Física:
A Estrutura Física deverá ser organizada atendendo a Portaria 2048/2002, Diretrizes da Secretaria
Municipal da Saúde e especificidades do serviço e do município respeitando a Política Nacional de
Humanização. Deverá possuir o LTA da Vigilância Sanitária e AVCB.
3.

RECURSOS HUMANOS

O quadro de recursos humanos dos serviços objetos deste Edital de Chamamento Público incluirá
servidores cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde e por trabalhadores contratados pela Organização
Social de Saúde em número suficiente e necessário para a realização das ações previstas neste termo de
referência tanto no quantitativo e qualitativo.
A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba poderá colocar à disposição do parceiro privado,
servidores públicos municipal de seu quadro de pessoal permanente, sendo garantidos aos servidores todos os
direitos e vantagens estabelecidos em lei, vedada a incorporação de qualquer vantagem pecuniária que vier a
ser paga pelo parceiro privado aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido. A Secretaria
Municipal de Saúde de Araçatuba deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do
Contrato de Gestão, confirmar levantamento e informar ao parceiro privado acerca dos servidores efetivos que
desejam ser cedidos para ficarem lotados sob gerenciamento da Unidade para Organização Social. Após a
realização do levantamento especificado, a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba deverá providenciar a
formalização do ato de cessão ou afastamento do servidor, sempre garantindo aos servidores todos os direitos
e vantagens estabelecidos em lei.
a) Quantitativos mínimos de profissionais da Sala de Regulação Médica: Os médicos reguladores deverão
ser contratados pela Entidade parceira.
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Nº de
Profissionais

Médicos
Reguladores(MR)

Telefonistas
Auxiliares de
Regulação
Médica(TA R M)

RádioOperadores
(RO)

Número Total de
Profissionais

População

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Até 350.000

01

01

02

01

01

01

04

03

b) Quantitativos mínimos de ambulâncias e profissionais em cada veículo:
AMBULÂNCIAS
UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO

QTDE
01

TRIPULANTES para cada veículo
01 Condutor Socorrista, 01 Enfermeiro
e 01 Médico Intervencionista

UTI MÓVEL
(*)Esta ambulância

01

01 Condutor Socorrista, 01 Enfermeiro
e 01 Médico Intervencionista

UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO I

01

01 Condutor Socorrista,01 Enfermeiro
e 01Técnico de Enfermagem

UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO II

01

01 Condutor Socorrista e 01Técnico de
Enfermagem

AMBULÂNCIA RESERVA SAMU

01

Reserva

AMBULÂNCIA TIPO A

04

01 Condutor
01 Técnico de Enfermagem, exceto
para altas hospitalares.

será utilizada
somente
nas
transferências
intermunicipais limitado a 3.200km/mês)
– não necessitando de equipe fixa nas 24
horas.

A capacidade operacional no período
Noturno poderá ser reduzida devido ao

FINALIDADE
Ambulância destinada ao atendimento
e transporte de pacientes de alto risco
em emergências pré-hospitalares e/ou
de transporte inter-hospitalar que
necessitam de cuidados médicos
intensivos. Deve contar com os
equipamentos médicos necessários
para esta função.

Ambulância destinada ao transporte
inter-hospitalar de pacientes com risco
de vida conhecido e ao atendimento
pré-hospitalar de pacientes com risco
de vida desconhecido, não classificado
com potencial de necessitar de
intervenção médica no local e/ou
durante transporte até o serviço de
destino. REALIZAM PROCEDIMENTOS
INVASIVOS.
Ambulância destinada ao transporte
inter-hospitalar de pacientes com risco
de vida conhecido e ao atendimento
pré-hospitalar de pacientes com risco
de vida desconhecido, não classificado
com potencial de necessitar de
intervenção médica no local e/ou
durante transporte até o serviço de
destino.
NÃO
REALIZAM
PROCEDIMENTOS INVASIVOS.
Ambulância
destinada
para
substituição conforme necessidade do
serviço.
Ambulâncias que tem por finalidade
execução de serviços com Veículo
Sanitário destinado ao transporte de
pacientes
deitados,
que
não
apresentarem risco de vida, para
remoções simples e de caráter eletivo,
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menor fluxo.

inclusive altas hospitalares;

c) Quantitativo mínimo de profissionais para o Pronto Socorro:
 04 Médicos Plantonista clínico nas 12h diurnas e 03 Médicos Plantonista clínicos nas 12 horas
noturnas;
 01 Médico Plantonista Pediatra nas 24h; ( atendendo prioritariamente a faixa etária de 0 a 5 anos, 11
meses e 29 dias e as interconsultas encaminhadas pelo clínico plantonista da Unidade, seguindo
protocolo, podendo ser alterado conforme pactuação com a Secretaria de Saúde )
 01 Médico Ortopedista, 06/h diariamente, todos os dias da semana;
 01 Cirurgião Dentista, 08/h diariamente, todos os dias da semana;
 01 ASB/THD, no mesmo horário e carga horária do Dentista;
 Equipe multiprofissional para atender as especificações deste edital, o dimensionamento de cada
conselho profissional e as legislações vigentes;
 Equipe administrativa compatível com os serviços.

d) Profissionais cedidos pelo Município:
PESSOAL/FUNCIONÁRIOS
Recepcionista (atendente)
Atendente do Samu
Técnico de Enfermagem
/Auxiliar de Enfermagem
Enfermeiro
Enfermeiro do Samu
Técnico de Raio-X
Técnico de Gesso ( Imobilização )
Motorista do Samu
Motorista
Médico
4.

Quantidade
10
05
50
10
12
01
01
11
11
08

JORNADA
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
30 hrs/semanais
30 hrs/semanais
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
40 hrs/semanais
24 hrs/ semanais

PROJETOS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES

Ao longo da vigência do contrato, de comum acordo entre as partes, a CONTRATADA ou a Secretaria Municipal
da Saúde, se propuserem realizar atividades diagnósticas e/ou seja pela realização de programas especiais para
determinado tipo de patologia, essas atividades deverão ser previamente analisadas, pactuadas e autorizada
pela SMS e incluídas no Contrato de Gestão.
5.

GESTÃO

Tendo em vista que os Serviços de Urgência e Emergência, “Central de Regulação Médica e Transporte de
Urgência e Emergência, Pronto Socorro Municipal “Ainda Vanzo Dolce”, funcionarão com perfil descrito acima,
sob contrato de gestão, cabe à:
5.1. Secretaria de Saúde:
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Fiscalização do contrato e o acompanhamento de todos os indicadores previsto no contrato
de gestão;
Execução do cronograma de desembolso financeiro do Contrato de Gestão;
Disponibilização do prédio, materiais permanentes, equipamentos,frota conforme descrito
neste edital;
Cessão de servidores após confirmação do levantamento inicial e formalização do ato de
cessão;
Responsabilidade do abastecimento da farmácia externa conforme padronização da SMS a
fim de atender os casos agudos.

5.2. CONTRATADA (gestão e custeio):
 Serviço de lavanderia;
 Fornecer enxoval hospitalar: pacientes, equipes administrativa e assistencial ( NR-32) e
cirúrgico, bom como o seu processamento.
 Limpeza, processamento (esterilização) de artigos e instrumentais médicos hospitalares;
 Gases medicinais e gás GLP;
 Transporte de material biológico (sangue e urina) respeitando os manuais da RDC e Vigilância
Sanitária;
 Transporte de documentos e rotinas administrativas;
 Alimentação aos funcionários plantonistas cedidos e contratados conforme convenções
trabalhistas e contratos;
 Água, energia e telefone;
 Serviço de Farmácia 24h/dia com dois serviços diferenciados: Farmácia Hospitalar e Farmácia
para dispensação de medicamentos a usuários
 Serviço de apoio e diagnóstico terapêutico (realização de RX, exames laboratoriais e
Eletrocardiograma) e nas 24h do dia;
 Serviços de informática, software, provedor e internet, sistema de ponto eletrônico e rede
de informática, impressoras e insumos, sistema de gravação para as chamadas da Central
de Regulação, sistema de rádio comunicação para as ambulâncias, GPS;
 Ações/ serviços de segurança do trabalho (mantendo extintores, iluminação de emergência,
EPIs , EPC , uniformes e identificação dos colaboradores, conforme normas vigentes;
 Materiais médico hospitalares/insumos e medicamentos para garantia da assistência dos
serviços prestados bem como o funcionamento CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E
TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA e PRONTO SOCORRO MUNICIPAL;
 Material de escritório;
 Manutenção Predial Preventiva e Corretiva em tempo oportuno como: elétrica, hidráulica,
civil, geradores, pinturas e outros eventos necessários;
 Manutenção preventiva e corretiva da FROTA DE AMBULÂNCIAS e EQUIPAMENTOS
correlacionados;
 Abastecimento (combustível) da frota;
 As multas referente à infração de trânsito serão de responsabilidade do condutor;
 Serviço de limpeza e Gerenciamento de Resíduos;
 Alimentação de pacientes em observação prolongada, quando necessário ou prescritos pelo
médico;
 Serviços de enfermagem e deverá atender o dimensionamento exigido pelo COREN, bem
como para garantir qualidade da assistência em todos os plantões;
 Manter nas 24h no mínimo 02 enfermeiros para tripulação da USA e USI na CENTRAL DE
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REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA;
 Acolhimento com classificação de risco por enfermeiro nas 24h;
 Manter presencialmente nas 12 horas diurnas: 05 plantonistas sendo: 04 Clínicos Gerais e 01
Pediatra; e nas 12 horas noturnas 04 plantonistas sendo: 03 Clínicos Gerais e 01 Pediatra
 Manter serviço de Ortopedia/Traumatologia: Ortopedista presencialmente, 6 horas/dia em
período estratégico que atenda a necessidade do serviço, todos os dias da semana; Técnico
em Imobilização Ortopédica nas 24h/diariamente;
 Manter serviço de Urgência e Emergência odontológico no mínimo 8h/dia, todos os dias da
semana, em horários que as UBS’s não disponibilizam atendimentos odontológicos;
 Apresentar em tempo oportuno toda e qualquer informação solicitada pela Secretaria de
Saúde, bem como garantir a qualidade da informação, inserção e alteração dos dados nos
sistemas de informação e instrumentos exigidos pela Secretaria de Saúde;
 Recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível
para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados. Deverá obedecer às Normas do
Ministério da Saúde – MS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, especialmente a
Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de
Assistência à Saúde, assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais;
 Responsável técnico Médico e responsável técnico de Enfermagem, e outros que se fizerem
necessários com registro no respectivo conselho de classe para CENTRAL DE REGULAÇÃO
MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA e PRONTO SOCORRO MUNICIPAL;
 Equipe médica em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços e composta por
profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título ou certificado da
especialidade ou qualificação técnica ou experiência comprovada na especialidade
correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (Resolução
CFM nº. 1634/2002);
 Rotinas administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais e de atendimentos
escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Coordenador/Responsável Técnico. As rotinas
deverão abordar todos os processos envolvidos na assistência, contemplando desde os
aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos;
 Utilizar, quando disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, Prontuário Eletrônico
Único do Usuário, com as informações completas do quadro clínico e sua evolução,
intervenções realizadas pelo profissional responsável pelo atendimento, bem como
preencher e ou utilizar outros instrumentos normatizados pela Secretaria de Saúde;
 Serviços de informática com sistema para gestão que contemplem no mínimo: Atendimentos
realizados, exames complementares, controle de estoques (almoxarifado, farmácia e
nutrição), sistema de custos, prontuário médico, serviços de apoio e relatórios gerenciais
que atendam aos indicadores e informações especificados no contrato de gestão.
Especificamente para Central de Regulação/SAMU: horários de entrada de chamadas,
tempo de atendimento do TARM, Tempo de Atendimento do Médico Regulador, Tempo
Resposta da Equipe, serviços de apoio e relatórios gerenciais, Controle de Acesso e
Segurança por perfil, Gestão de Operadoras de Saúde e Clientes Externos, Controle de
Funcionários e recursos, Otimização e Agendamento, Integração Nativa com Sistemas
Satélites, Abertura e Monitoramento de todos os atendimentos incluindo: Atendimento
Pré-Hospitalar, Transferência entre serviços de saúde e Atendimento relacionado a altas
hospitalares;
 Política de Gestão de Pessoas, atendendo as normas legais e a Política Nacional de
Humanização, assim como deverá implantar e desenvolver uma Política de Segurança do
Trabalho e Prevenção de Acidentes em conformidade com a NR nº 32/2005 do MTE;
 Assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma contínua nos
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equipamentos, frotas e instalações hidráulicas, elétricas e de gases em geral por quadro
próprio de pessoal ou por meio de contratos com empresas idôneas e certificadas de
manutenção predial e de manutenção de equipamentos cujo uso lhe fora permitido.
Manutenção Geral - que contemple as áreas de manutenção preventiva e corretiva predial,
assim como um serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos sólidos na unidade
(PGRSS).
Controle de Infecção no Serviço, garantir a segurança do paciente;
Comissão de Qualidade e Segurança no cuidado ao paciente, Comissão de Ética Médica,
Comissão de Ética de Enfermagem, Comissão de Revisão de Prontuário e analise de óbitos,
Protocolos e fluxos de referência e contra referência a fim de garantir às diretrizes e a
governança da Rede, submetido à apreciação da Secretaria Municipal de Saúde;
Serviço de segurança/controle de fluxo;
Programação visual da unidade conforme normas do SUS e da Secretaria de Saúde
Ficha de Atendimento do Usuário, com as informações completas, quadro clínico com
classificação de risco e sua evolução e intervenções todas devidamente escritas de forma
clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo
atendimento (médicos, profissional de enfermagem). As fichas deverão estar devidamente
ordenadas no arquivo da unidade. Poderá a Entidade implementar registro informatizado,
desde que atenda as exigências de prontuário eletrônico definidas pelo CFM e aprovado
pela Secretaria Municipal de Saúde;
Licenças e Alvarás atualizados necessários à execução dos serviços objeto desse contrato;
Leitos de observações de até 24 horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica;
Articulação com os demais pontos da rede de Urgência e Emergência e rede de Atenção a
Saúde loco regional;
Referenciamento adequado a serviço de saúde hierarquizado, regulado e integrado a rede
loco regional de Urgência a partir da complexidade do caso;
Contra-referenciamento para os demais serviços de atenção integrantes da rede
proporcionando continuidade ao tratamento;
Protocolos médicos para os casos mais recorrentes do serviço e em especial para o IAM,
AVC, Trauma e Urgências Psiquiátricas;
Direitos do paciente SUS: organização dos Serviços atendendo às diretrizes; manter
preenchida e atualizada a ficha de atendimento do usuário; Respeitar a decisão do usuário
ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo
de vida ou obrigação legal, devendo o usuário em caso de recusa assinar o termo de
responsabilidade; Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos
usuários; Utilizar materiais estéril, descartável e padronizado; Garantir aos usuários
atendimento igualitário, universal, humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação; Garantir o acesso via telefone, em sistema gratuito do telefone 192 como
número nacional e urgências médicas, onde o médico regulador, após julgar cada caso,
define a resposta mais adequada, seja um conselho médico, o envio de uma equipe de
atendimento ao local da ocorrência ou ainda o acionamento de múltiplos meios; Justificar
ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da
decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato; Esclarecer
aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; Respeitar a
decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos
de iminente perigo de vida ou obrigação legal; Garantir a confidencialidade dos dados e
informações relativas aos usuários; Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos
religiosa e espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso;
Pesquisa de satisfação após os atendimentos aos usuários;
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 Educação Continuada e Permanente para todos os profissionais das duas Unidades. Para o
Serviço de Atendimento Móvel, planejar os cursos específicos de ACLS e ATLS ;
 Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, nos fluxos de
atenção consolidados, nem na estrutura física sem a prévia ciência e aprovação da Secretaria
Municipal de Saúde;
 Segurança Patrimonial dos serviços, bem como, a segurança pessoal dos usuários do Sistema
Único de Saúde que estão sob sua responsabilidade e de todos aqueles que trabalham
naquela Unidade;
 Assegurar as viaturas e equipamentos de risco, passíveis de serem assegurados por
companhia de seguro, em grupo ou individualmente, quando estes não tiverem cobertura
de seguro;
 Contratar seguro contra incêndio, inundação, furto e roubo dos bens e insumos sob sua
guarda, que garantam a proteção securitária de quaisquer ocorrências durante o prazo de
vigência deste Contrato de Gestão;
 Integração ensino-serviço, disponibilizando campo de estágio para Medicina, Enfermagem,
Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina entre outros e cursos técnicos na área de
saúde.

6.

LEGISLAÇÕES A SEREM ATENDIDAS:

Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
Lei Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde e dá outras providências.
Decreto n 7.508, de 28 de junho de 2011 - que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 –
para dispor sobra à organização do SUS, planejamento da Saúde, a assistência à Saúde e a articulação
interfederativa
PNASS – Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – define critérios e parâmetros de
caráter qualitativos.
PT GM/MS 2.616 de 12 de maio de 1998 – Estabelece as diretrizes e normas para prevenção e controle
das infecções hospitalares, inclusive criação e organização da CCIH e manutenção de Vigilância
Epidemiológica e Indicadores Epidemiológicos das Infecções Hospitalares.
RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 - Substitui a Portaria 1884 de 11/11/1994 – Estabelece normas
destinadas ao exame e aprovação dos Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Inclui as
alterações contidas nas Resoluções RDC nº 307 de 14/11/2002 publicada no DOU de 18/11/2002 e RDC
nº189 de 18/07/2003 publicada no DOU de 21/07/2003.
PT GM/MS 1.863 de 29 de setembro de 2003 - Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências.
PT GM/MS 1.864 de 29 de setembro de 2003 - Institui o componente pré - hospitalar móvel da
Política Nacional de Atenção às Urgências por intermédio da implantação do Serviço de Atendimento Móvel
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de Urgência – SAMU 192.
PT GM/MS 2.048 de 05 de novembro de 2002 – Aprova o regulamento Técnico dos Sistemas
Estaduais de Urgência e Emergência.
PT GM/MS 1.559 de 1º de agosto de 2008 - Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único
de Saúde – SUS.
Portaria GM/MS 2.657, de 16 de dezembro de 2004 - que estabelece as atribuições das Centrais de
Regulação Médica das Urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização
das Centrais (SAMU 192);
PT GM/MS Nº. 881 DE 19 de junho de 2001 - Institui, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar - PNHAH.
Portaria GM/MS 399, de 22 de fevereiro de 2006 - que divulga o Pacto pela Vida e que estabelece a
regionalização como uma das diretrizes para a gestão dos sistemas de saúde;
Portaria GM/MS 4.279, de 30 de dezembro de 2010 - que estabelece diretrizes para a organização da
Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Portaria GM/MS 1.600, de 07 de julho de 2011 - que estabelece a necessidade de identificar no
Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES) as Centrais de Regulação Médica das
Urgências e as equipes de atendimento das unidades de suporte básico, suporte avançado, atendimento
aéreo, ambulância, motolância e veículo de intervenção rápida;
Portaria GM/MS 1.010, de 21 de maio de 2012 - que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação Médica das Urgências,
componente da Rede de Atenção às Urgências.

7.

METAS DE PRODUÇÃO MÍNIMA

7.1. Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergencial: ATENDER TODA A DEMANDA
COM produção mensal mínima de:

Atividade(*)
Atendimentos
das chamadas -

JAN
750

FEV
750

MAR
750

ABR
750

MAI
750

JUN
750

JUL
750

AGO
750

SET
750

OUT
750

NOV
750

DEZ
750

TOTAL
9000

(*) Inclui as chamadas para todos os tipos de atendimentos: pré-hospitalar, inter-hospitalar, entre outros
serviços de saúde e altas hospitalares, municipais e intermunicipais.
7.2. Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”, ATENDER TODA A DEMANDA COM produção mensal
mínima de:
Atividade
Atendimento

JAN
800

FEV
800

MAR
800

ABR
800

MAI
800

JUN
800

JUL
800

AGO
800

SET
800

OUT
800

NOV
800

DEZ

TOTAL

800

9.600
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pelo PediatraAtendimento
pelo Clínico
Geral/Plantonista

10000

10000

10000

10000

10000

300
300
300
300
300
Atendimentos
pelo Ortopedista
150
150
150
150
150
Atendimentos
Odontológicos
(*)
10800 10800 10800 10800 10800
Acolhimento
com Classificação
de Risco pelo
Enfermeiro
(*) considerar o procedimento 03.01.06.006-1
(Tabela SIGTAP)

8.

10000

10000

10000

10000

10000

300

300

300

300

150

150

150

150

150

10800

10800

10800

10800

10800

300

10000

10000

120.000

300

3.600

150

150

1800

10800

10800

129.600

300

Atendimento de Urgência em Atenção Especializada

INDICADORES DE QUALIDADE

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade
gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade. A
complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento da unidade .
Trimestralmente, serão reavaliados os Indicadores de Qualidade podendo ser alterados ou introduzidos
novos parâmetros e metas, sendo que o alcance de um determinado indicador no decorrer de certo período
torna esse indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser incluídos e
avaliados.
8.1. Pré-requisitos para avaliação da parte variável
Eventos a serem acompanhados:
8.1.1. Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência:
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Atendimento primário de livre demanda pelo n° 192;
Atendimento secundário de livre demanda pelo n°. 192 e outros meios de comunicação;
Atendimento das Altas hospitalares em âmbito municipal e intermunicipal;
Taxa de Recusa do Atendimento Assistencial à equipe no local;
Registro de idade e sexo dos pacientes atendidos em cada chamado;
Atendimentos pelo 192 que geraram somente orientações, não necessitando de transporte;
Números de atendimentos conforme classificação de risco;
Tempo de resposta aos chamados no mínimo de tempo possível;
Localização das ocorrências, por bairros.

7.1.2. Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”
a) Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para
atendimento menor que cinco minutos;
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b) Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento
menor que trinta minutos;
c) Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento
menor que cinquenta minutos;
e) Taxa de Revisão de Prontuários Médicos dos óbitos ocorridos no período analisado;
f) Taxa de Revisão de Prontuários com classificação de risco: vermelho e amarelo;
h) Evidência de ações voltadas à Segurança do Paciente;
i) Nº de pacientes atendidos por classificação de risco;
j) Número de exames realizados: ECG, Raio X, Exames Laboratoriais.
8.2. Indicadores valorados
5)
6)
7)
8)

Pleno Funcionamento das Comissões – 15%
Participação nas Políticas Prioritárias do SUS – 20%
Qualidade na informação dos Serviços Prestados – 10%
Gestão da assistência – 55%

1. PLENO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES
a) Comissão de Qualidade e Segurança no cuidado ao paciente

Metas
15%
5

b)

3

Comissão de Ética Médica

c) Comissão de Ética de Enfermagem

3

d) Comissão de Revisão de Prontuário e Análise de óbitos

4

2.

PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS
a) Taxa de Satisfação do Usuário discriminada por serviços

b) Relatório de capacitação dos funcionários com carga horária e conteúdo programático,
discriminada por serviços
3. QUALIDADE NA INFORMAÇAO DO SERVIÇO PRESTADOS
a)

Registro dos atendimentos realizados pela Central de Regulação no Sistema Informatizado

b)

4.

20%
10
10
10%
3

Informar produção no sistema disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em
tempo oportuno
c) Atualizar, sistematicamente, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, conforme
cronograma proposto pela Secretaria Municipal de Saúde
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA

4

a) Análise trimestral pela CONTRATADA dos pré-requisitos da parte variável e dos indicadores
valorados com as estratégias de intervenção da OS para o próximo trimestre
b) Manter equipe presencial: 01 Médico Regulador e 01 Rádio –Operador nas 24horas.
Atendente/TARM – manter 02 no período diurno e 01 no período noturno, diariamente
cobrindo 24 horas
c) Manter tripulação presencial, para cada ambulância, conforme especificado pela
Secretaria Municipal de Saúde , nas 24 horas, diariamente
d) Organização do revezamento da equipe para refeição evitando paralisação do
atendimento, bem como redução do atendimento nos horários de pico

6

3
55%

6

6
6
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e) Garantir a continuidade do atendimento médico em cada consultório nas trocas de
plantão
f) Evidência de ações voltadas à Segurança do Paciente

6

g) Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado
(USA) e Unidade de Suporte Básico (USB), Unidade Intermediária ( USI), Ambulância tipo
A
h) Planilha com identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento

6

i) Identificação dos Motivos dos Chamados - Central de Regulação

6

7

6

A descrição e metodologia de cálculo de todos os indicadores estarão disponibilizadas no “MANUAL DE
INDICADORES DE QUALIDADE” elaborado e normatizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
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ANEXO TÉCNICO II SISTEMA DE REPASSE
1.

REGRAS E CRONOGRAMA DO SISTEMA DE REPASSE

Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de repasse, ficam estabelecidos
os seguintes princípios e procedimentos:
A atividade assistencial ( Produção – parte fixa) do PARCEIRO PRIVADO subdivide-se em 06 (seis)
modalidades, conforme especificação e quantidades relacionadas no ANEXO TÉCNICO I, nas modalidades
abaixo assinaladas:
ATIVIDADE ASSISTENCIAL (produção) – Parte Fixa
Atendimento das Chamadas – Central de Regulação

100%
20

Atendimento pelo Pediatra

20

Atendimento pelo Clínico Geral/Plantonista

20

Atendimentos pelo Ortopedista

10

Atendimentos Odontológicos

10

Acolhimento com Classificação de Risco pelo Enfermeiro

20

1.1. As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina do atendimento a ser
oferecido aos usuários da unidade sob gerenciamento do PARCEIRO PRIVADO. Além das atividades de
rotina, A CENTRAL DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE URGÊNCIA PRONTO SOCORRO “AIDA VANZO
DOLCE”, poderá realizar outras atividades, submetidas à prévia análise e autorização do Município de
ARAÇATUBA, conforme especificado no ANEXO TÉCNICO I– Descritivo de Serviços.
2.

O montante do orçamento econômico-financeiro da CENTRAL DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE
URGÊNCIA e PRONTO SOCORRO “AIDA VANZO DOLCE” é estimado em R$: 18.285.402,00 (Dezoito
milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais) para o período de 12 (doze meses), e
compõe-se da seguinte forma:a) Da parte fixa - 90% (noventa por cento) corresponde ao valor estimado de R$ 16.770.115,80
(Dezesseis milhões, setecentos e setenta mil, cento e quinze reais e oitenta centavos) destinado ao
custeio das despesas com CENTRAL DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE URGÊNCIA e PRONTO
SOCORRO “AIDA VANZO DOLCE”

Atendimento das chamadas da central de regulação (20%) – R$: 3.354.023,16 (Três milhões, trezentos
e cinquenta e quatro mil, vinte e três reais e dezesseis centavos).
Atendimento pelo pediatra (20%) -estimado em R$: 3.354.023,16 (Três milhões, trezentos e cinquenta
e quatro mil, vinte e três reais e dezesseis centavos).
Atendimento pelo Clínico Geral/Plantonista (20%)– estimado em R$: 3.354.023,16 (Três milhões,
trezentos e cinquenta e quatro mil, vinte e três reais e dezesseis centavos).
Atendimentos pelo Ortopedista (10%)- estimado em R$: 1.677.011,58 (Um milhão, seiscentos e setenta
e sete mil,onze reais e cinquenta e oito centavos).
Atendimentos Odontológicos (10%)- estimado em em R$: 1.677.011,58 (Um milhão, seiscentos e
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setenta e sete mil,onze reais e cinquenta e oito centavos).
Acolhimento com Classificação de Risco pelo Enfermeiro (20%)- estimado em em R$: 3.354.023,16
(Três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, vinte e três reais e dezesseis centavos).
b) Da parte variável - 10% (dez por cento) correspondente ao valor estimado de R$ 1.863.346,20
(Um milhão ,oitocentos e sessenta e três mil,trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos),
será repassado para cada meta alcançada nos Indicadores abaixo relacionados, o percentual
correspondente a valoração de cada indicador sendo:
Funcionamento pleno das comissões (15%) – estimado em R$ 279.501,93 (Duzentos e setenta e nove
mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos).
Política de Humanização (20%)- estimado em R$ 372.669,24 (Trezentos e setenta e dois mil, seiscentos
e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
Qualidade na informação (10%) – estimado em R$ 186.334,62 ( Cento e oitenta e seis mil, trezentos e
trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
Gestão da Assistência (55%) – estimado em R$: 1.024.840,41 (Um milhão, vinte e quatro mil, oitocentos
e quarenta reais e quarenta e um centavos).
Os repasses ao PARCEIRO PRIVADO dar-se-ão na seguinte conformidade:
90% (noventa por cento) - parte fixa R$ 16.770.115,80 (Dezesseis milhões, setecentos e setenta mil,
cento e quinze reais e oitenta centavos) serão repassados em 12 (doze) parcelas mensais fixas, no valor
estimado de R$ 1.397.509,65 (Um milhão, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e nove reais e sessenta
e cinco centavos).
10% (dez por cento) -parte variável R$ 1.863.346,20 (Um milhão ,oitocentos e sessenta e três
mil,trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), mencionado no item 3.2 serão repassados
mensalmente junto com as parcelas da parte fixa, em 12 (doze) parcelas mensais fixas, no valor estimado de
R$ 155.278,85 (Cento e cinqüenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos),
vinculado à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido
no Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade, parte integrante deste Contrato de Gestão;
O valor mensal total de cada parcela está estimado em de R$: 1.552.788,50 (Um milhão, quinhentos e
cinqüenta e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos);
A avaliação da parte variável será realizada em regime trimestral, podendo gerar um ajuste financeiro
a menor nos meses subsequentes ( trimestre), dependendo do percentual de alcance dos indicadores.
Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das atividades
estabelecidas para o PARCEIRO PRIVADO no ANEXO TÉCNICO I, a mesma deverá encaminhar mensalmente,
conforme cronograma estabelecido pelo Município de ARAÇATUBA, a documentação informativa das
atividades assistenciais realizadas pela CENTRAL DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE URGÊNCIA e PRONTO
SOCORRO “AIDA VANZO DOLCE”.
As metas de qualidade serão avaliadas em regime trimestral, e, em caso de não cumprimento, será
efetuado o desconto de até 10% (dez por cento) de cada mês, conforme disposto no Anexo Técnico – III;
O Município de ARAÇATUBA procederá à análise dos dados enviados pelo PARCEIRO PRIVADO para que
sejam efetuados os devidos repasses de recursos, conforme estabelecido no item 8 do Contrato de Gestão –
DO REPASSE DE RECURSOS.
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As parcelas de valor variável serão pagas mensalmente, junto com a parte fixa, e os eventuais ajustes
financeiros a menor decorrentes da avaliação do alcance das metas de produção das partes variáveis serão
realizados nos meses subsequentes à análise dos indicadores estabelecidos, na forma disposta neste
Contrato e seus Anexos;
Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma de repasse o PARCEIRO PRIVADO poderá
realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada para recebimento dos repasses
mensais, tendo reconhecido as despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores
ainda não desembolsados que estejam previstos neste contrato;
A cada período de 03 (três) meses, o Município de ARAÇATUBA procederá à consolidação e análise
conclusiva dos dados do trimestre findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade que
condicionam o valor do repasse de valor variável citado no item 4 deste documento.
A cada 06 (seis) meses, o Município de ARAÇATUBA procederá à análise das quantidades de atividades
assistenciais realizadas pelo PARCEIRO PRIVADO, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para
menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão, podendo gerar
desconto financeiro pelo não cumprimento de meta.
O PARCEIRO PRIVADO deverá elaborar e encaminhar ao Município de ARAÇATUBA, em modelos por
esta estabelecidos, relatórios de execução, trimestral, em data estabelecida por aquele, do mês subsequente
ao trimestre;
Da análise referida no item anterior, poderá resultar uma repactuação das quantidades de atividades
assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente reflexo econômico financeiro, efetivada através de
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste
semestral e anual do Contrato de Gestão.
A análise referida no item 8 deste documento não anula a possibilidade de que sejam firmados Termos
Aditivos ao Contrato de Gestão em relação às cláusulas que quantificam as atividades assistenciais a serem
desenvolvidas pelo PARCEIRO PRIVADO e seu correspondente reflexo econômico- financeiro, a qualquer
momento, se condições e/ou ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades
das Unidades/ serviços, inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada.
Os documentos fiscais apresentados nas prestações de contas deverão conter em seu corpo, sob pena
de glosa, o nome do PARCEIRO PRIVADO e seu número de inscrição o CNPJ/ME, o número do contrato de
gestão, a denominação da unidade administrada, descrição do serviço prestado, período de execução dos
serviços e número de horas aplicadas ao contrato, quando couber.

- SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE REPASSE
Com a finalidade de estabelecer à sistemática e os critérios de repasses ficam estabelecidos os
seguintes princípios e procedimentos:
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AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS NAS QUANTIDADES DE ATIVIDADE ASSISTENCIAL (Parte
Fixa do Contrato de Gestão – 90%)
Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos meses
subsequentes aos períodos de avaliação, que ocorrerão EM REGIME SEMESTRAL.
A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas
conforme explicitado na Tabela I - Tabela para repasse da atividade realizada conforme percentual de
volume contratado, para contratos de gestão de gerenciamento dos serviços de urgência e emergência, e a
seguir apresentada. Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada uma das
06 (seis) modalidades de atividade assistencial especificada no ANEXO TÉCNICO I e gerarão uma variação
proporcional no valor do repasse de recursos a ser efetuado ao PARCEIRO PRIVADO, respeitando-se a
proporcionalidade de cada tipo de despesa especificada na Tabela II deste ANEXO TÉCNICO II.
TABELA I – Tabela para repasse da atividade realizada conforme percentual de volume Contratado
para cada atividade assistencial contratada.
Atividade Realizada
Acima do volume contratado
Entre 80% e 100% do volume contratado

Valor a pagar
100%
100%

Entre 70% e 79,99% do volume contratado
Menos que 70% do volume contratado

90%
70%

TABELA II - Distribuição percentual para efeito de desconto dos indicadores de produção do
orçamento de custeio.
ATIVIDADE ASSISTENCIAL (produção) – Parte Fixa
Atendimento das Chamadas – Central de Regulação
Atendimento pelo Pediatra
Atendimento pelo Clínico Geral/Plantonista
Atendimentos pelo Ortopedista
Atendimentos Odontológicos
Acolhimento com Classificação de Risco pelo Enfermeiro

100%
20
20
20
10
10
20

Tabela III - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL)

ATIVIDADE ASSISTENCIAL

QUANTIDADE PRODUZIDA

Atendimento das Chamadas –
Central de Regulação

Entre 70%
contratado

e

79,99%

do

FÓRMULA DO VALOR (EM R$) PARA DESCONTO
volume

Menos que 70% do volume contratado

Atendimento pelo Pediatra

Entre 70%
contratado

e

79,99%

do

volume

Menos que 70% do volume contratado

90% x 20% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
70% x 20% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
90% x 20% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
70% x 20% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
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Atendimento pelo Clínico
Geral/Plantonista

Entre 70%
contratado

e

79,99%

do

volume

Menos que 70% do volume contratado

Atendimentos pelo Ortopedista

Entre 70%
contratado

e

79,99%

do

volume

Menos que 70% do volume contratado

Atendimentos Odontológicos

Entre 70% e 79,99% do volume
contratado
Menos que 70% do volume contratado

Acolhimento com Classificação de
Risco pelo Enfermeiro

Entre 70% e 79,99% do volume
contratado
Menos que 70% do volume contratado

90% x 20% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) (90% - parte fixa/2)
70% x 20% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
90% x 10% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
70% x 10% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
90% x 10% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
70% x 10% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
90% x 20% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) x (90% - parte fixa/2)
70% x 20% (Distribuição percentual da atividade assistencial –
Tabela II) (90% - parte fixa/2)

AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE
(Parte Variável do Contrato de Gestão – 10%)
Os valores percentuais apontados na tabela inserida Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade, para
valoração de cada um dos indicadores serão utilizados para o cálculo do valor variável a ser pago, conforme
especificado no item 4.2 e 4.3 deste documento. Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios
constatados serão efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, que ocorrerão EM REGIME
TRIMESTRAL.
No primeiro trimestre os indicadores serão somente acompanhados e monitorados. A avaliação e
valoração dos indicadores de qualidade para repasse da parte variável ocorrerá no segundo, terceiro e
quarto trimestre.
15%

FÓRMULA DO VALOR A PAGAR (EM R$)

a) Comissão de Qualidade e Segurança no
cuidado ao paciente

0%

Desconto de 5% na parte variável do próximo trimestre = 5%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 5% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

b) Comissão de Ética Médica

0%

1-

PLENO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES

5%

3%
0%

c)

Comissão de Ética de Enfermagem

d)

Comissão de Revisão de Prontuário e 0%
4%
Análise de óbitos

2-

PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO 20%
SUS
Taxa de Satisfação do Usuário discriminada 0%

3%

a)

por serviços
b)

Relatório de capacitação dos funcionários
com carga horária e conteúdo
programático, discriminada por serviços

10%
0%
10%

Desconto de 3% na parte variável do próximo trimestre = 1%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 3% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre
Desconto de 3% na parte variável do próximo trimestre = 1%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 3% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre)
Desconto de 4% na parte variável do trimestre = 5%* (R$ parte variável 10%/4)
Mantém o percentual de 4% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

Desconto de 10% na parte variável do próximo trimestre = 10%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 10% previsto na parte variável mensal do próximo
trimestre
Desconto de 10% na parte variável do próximo trimestre = 7%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 10% previsto na parte variável mensal do próximo
trimestre
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3-

QUALIDADE NA INFORMAÇAO

Registro dos atendimentos realizados pela
Central de Regulação no Sistema
Informatizado
b) Informar
produção
no
sistema
disponibilizado pela Secretaria Municipal de
Saúde em tempo oportuno
c) Atualizar, sistematicamente, o Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde,
conforme cronograma proposto pela
Secretaria Municipal de Saúde

0%

4-

55%

a)

a)

b)

c)

d)

e)

10%

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA

Análise trimestral pela CONTRATADA dos prérequisitos da parte variável e dos indicadores
valorados com as estratégias de intervenção
da OS para o próximo trimestre
Manter equipe presencial: 01 Médico
Regulador e 01 Rádio –Operador nas
24horas. Atendente/TARM – manter 02 no
período diurno e 01 no período noturno,
diariamente cobrindo 24 horas
Manter tripulação presencial, para cada
ambulância, conforme especificado pela
Secretaria Municipal de Saúde , nas 24 horas,
diariamente
Organização do revezamento da equipe para
refeição evitando paralisação do
atendimento, bem como redução do
atendimento nos horários de pico
Garantir a continuidade do atendimento
médico em cada consultório nas trocas de
plantão
f)
Evidência de ações voltadas à
Segurança do Paciente
g)

h)

i)

Quantitativo de chamados,
orientações médicas, saídas de
Unidade de Suporte Avançado (USA)
e Unidade de Suporte Básico (USB),
Unidade Intermediária ( USI),
Ambulância tipo A
Planilha com identificação dos dias
da semana e horários de maior pico
de atendimento
Identificação dos Motivos dos
Chamados – Central de Regulação

3%
0%

Desconto de 3% na parte variável do próximo trimestre = 5%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 3% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

4%

Desconto de 4% na parte variável do próximo trimestre = 5%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 4% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

0%
3%

Desconto de 3% na parte variável do trimestre = 5%* (R$ parte variável 10%/4)
Mantém o percentual de 3% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

0%
6%

Desconto de 6% na parte variável do próximo trimestre = 5%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 6% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

0%
6%

Desconto de 5% na parte variável do trimestre = 5%* (R$ parte variável 10%/4)
Mantém o percentual de 5% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

0%
6%

Desconto de 3% na parte variável do trimestre = 3%* (R$ parte variável 10%/4)
Mantém o percentual de 3% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

0%
6%

Desconto de 4% na parte variável do trimestre = 4%* (R$ parte variável 10%/4)
Mantém o percentual de 4% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

0%
6%

Desconto de 5% na parte variável do trimestre = 3%* (R$ parte variável 10%/4)
Mantém o percentual de 3% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

0%

Desconto de 7% na parte variável do próximo trimestre = 5%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 7% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre
Desconto de 6% na parte variável do próximo trimestre = 5%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 6% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

7%
0%
6%

0%
6%
0%
6%

Desconto de 6% na parte variável do próximo trimestre = 5%* (R$ parte variável
10%/4)
Mantém o percentual de 6% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre
Desconto de 6% na parte variável do próximo trimestre = 5%* (R$ parte variável
10%/4)R$ 99.796,00*3
Mantém o percentual de 6% previsto na parte variável mensal do próximo trimestre

81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Rio de Janeiro, 300 CEP 16015-150 TELEFAX 18 3636.1100
e-mail: saude@aracatuba.sp.gov.br

ANEXO TÉCNICO III
INDICADORES DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO

1. INDICADORES DE QUALIDADE - Sistemática de Avaliação
Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade
gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho das unidades. A
complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento da unidade.
Trimestralmente, serão reavaliados os Indicadores de Qualidade podendo ser alterados ou introduzidos
novos parâmetros e metas, sendo que o alcance de um determinado indicador no decorrer de certo período
torna esse indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser avaliados.
Os indicadores constantes da proposta técnica constituem obrigação contratual.
Fica o PARCEIRO PRIVADO obrigado a apresentar a totalidade dos indicadores de qualidade previstos
na sua Proposta Técnica.
Para atribuição do percentual referente aos indicadores abaixo discriminados será atribuído um
percentual quando do cumprimento da meta, e em caso de cumprimento parcial ou não cumprimento, será
atribuído 0% ao indicador, sendo que cada indicador somente poderá ter dois valores, 0% ou o percentual
total atribuído.
No primeiro trimestre os indicadores valorados serão somente monitorados e acompanhados, a
avaliação com a respectiva pontuação para repasse financeiro ocorrerá no segundo, terceiro e quarto
trimestre.
1.1. Pré-requisitos para avaliação da parte variável: eventos a serem acompanhados trimestralmente

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência:

Atendimento primário de livre demanda pelo n° 192;
Atendimento secundário de livre demanda pelo n°. 192 e outros meios de comunicação ;
Atendimento das Altas hospitalares em âmbito municipal e intermunicipal;
Taxa de Recusa do Atendimento Assistencial à equipe no local.
Registro de idade e sexo dos pacientes atendidos em cada chamado.
Atendimentos pelo 192 que geraram somente orientações, não necessitando de transporte.
Números de atendimentos conforme classificação de risco
Tempo de resposta aos chamados no mínimo de tempo possível
Localização das ocorrências, por bairros. -



Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce”

a) Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para
atendimento menor que cinco minutos
b) Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento
menor que trinta minutos
c) Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento
menor que cinquenta minutos;
d) Taxa de Revisão de Prontuários Médicos dos óbitos ocorridos no período analisado
e) Taxa de Revisão de Prontuários com classificação de risco: vermelho e amarelo
f) Evidência de ações voltadas à Segurança do Paciente
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g) Nº de pacientes atendidos por classificação de risco.
h) Número de exames realizados: ECG, Raio X, Exames Laboratoriais

1.2. Indicadores e metas ( indicadores valorados)
1)
2)
3)
4)

1.

Pleno Funcionamento das Comissões – 15%
Participação nas Políticas Prioritárias do SUS – 20%
Qualidade na informação dos Serviços Prestados – 10%
Gestão da assistência – 55%

PLENO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES

a) Comissão de Qualidade e Segurança no cuidado ao paciente

Metas
15%
5

b)

3

Comissão de Ética Médica

c) Comissão de Ética de Enfermagem

3

d) Comissão de Revisão de Prontuário e Análise de óbitos

4

2. PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS

20%

a) Taxa de Satisfação do Usuário discriminada por serviços

10

b) Relatório de capacitação dos funcionários com carga horária e conteúdo programático,
discriminada por serviços
3. QUALIDADE NA INFORMAÇAO DO SERVIÇO PRESTADOS
d)

Registro dos atendimentos realizados pela Central de Regulação no Sistema Informatizado

e)

10
10%
3

Informar produção no sistema disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em
tempo oportuno
f) Atualizar, sistematicamente, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, conforme
cronograma proposto pela Secretaria Municipal de Saúde
4. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA

4

a)

Análise trimestral pela CONTRATADA dos pré-requisitos da parte variável e dos indicadores
valorados com as estratégias de intervenção da OS para o próximo trimestre
Manter equipe presencial: 01 Médico Regulador e 01 Rádio –Operador nas 24horas.
Atendente/TARM – manter 02 no período diurno e 01 no período noturno, diariamente
cobrindo 24 horas
Manter tripulação presencial, para cada ambulância, conforme especificado pela
Secretaria Municipal de Saúde , nas 24 horas, diariamente
Organização do revezamento da equipe para refeição evitando paralisação do
atendimento, bem como redução do atendimento nos horários de pico
Garantir a continuidade do atendimento médico em cada consultório nas trocas de
plantão
Evidência de ações voltadas à Segurança do Paciente

6

Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado
(USA) e Unidade de Suporte Básico (USB), Unidade Intermediária ( USI), Ambulância tipo A

6

b)

c)
d)
e)
f)
g)

3
55%

6

6
6
6
7
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h)

Planilha com identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento

6

i)

Identificação dos Motivos dos Chamados – Central de Regulação

6

A descrição e metodologia de cálculo de todos os indicadores estarão disponibilizadas no “MANUAL DE
INDICADORES DE QUALIDADE” elaborado e normatizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
ANEXO TÉCNICO IV
DEMAIS DISPOSIÇÕES
O PARCEIRO PÚBLICO poderá realizar repasse de recursos ao PARCEIRO PRIVADO, a título de
investimento, no início ou durante a execução do contrato de gestão, para ampliação, adaptação e reformas
das estruturas físicas já existentes, de acordo com o cronograma estimado de obras, bem como a aquisição
de equipamentos e bens móveis que se fazem necessários à prestação dos serviços públicos.
A remuneração dos membros da Diretoria do PARCEIRO PRIVADO não poderá ultrapassar o teto do
Poder Executivo Municipal.
Nos termos do item II acima, O PARCEIRO PRIVADO deverá utilizar os valores de mercado privado da
região de inserção, ratificados por meio de Pesquisa Salarial de Mercado Anual, que contemple ao menos 5
(cinco) instituições congêneres, bem como as Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria, como
critério para remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e
empregados.
Na eventual rescisão deste contrato de gestão, os valores repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO ao
PARCEIRO PRIVADO disponíveis em conta e não utilizados na prestação dos serviços de saúde serão
devolvidos aos cofres públicos, com as devidas aplicações financeiras.
Em caso de rescisão unilateral deste contrato de gestão por parte do PARCEIRO PÚBLICO, o PARCEIRO
PÚBLICO deverá arcar com os custos de desmobilização e dispensa do pessoal contratado pelo PARCEIRO
PRIVADO para a execução dos serviços pactuados, sem prejuízo de eventual indenização que a ela couber.
Encerrado o prazo de vigência do presente instrumento contratual, e não cabendo mais sua
prorrogação, proceder-se-á à sub-rogação dos direitos e deveres decorrentes dos contratos firmados pelo
PARCEIRO PRIVADO para execução do objeto do Contrato de Gestão nº
_/
_ a nova entidade
escolhida pelo PARCEIRO PÚBLICO.
Observada a conveniência e oportunidade, após manifestação de órgãos técnicos da do Município de
ARAÇATUBA, a Prefeitura Municipal poderá editar Portarias para, de forma complementar, e observando o
princípio da eficiência da Administração Pública e demais constantes no caput do art. 37 da Constituição
Federal, normatizar a execução deste Contrato de Gestão.
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ANEXO V
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS
Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis que entre si celebram o Município de ARAÇATUBA e o(a) _
_ _, qualificada como Organização Social, com o objetivo de autorizar o uso de bens móveis na
implantação dos serviços no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na
Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal “Aida
Vanzo Dolce” para os fins que se destina.
PERMITENTE:
MUNICIPIO DE ARAÇATUBA – Qualificação completa, doravante denominado PERMITENTE.
PERMISSIONARIO:
O (A) _ , inscrita no CNPJ nº
_, com endereço na Rua _
, n. _ , Bairro
_, CEP _, no
Município de _
, neste momento representado (a) por _
, brasileiro(a), estado civil,
profissão, inscrito no RG n. _ _ _ e CPF n.
_, neste ato denominado PERMISSIONARIO.
Considerando o Contrato de Gestão nº
_/_ _, firmado entre o Município de ARAÇATUBA e o(a)
, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na
Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal “Aida
Vanzo Dolce”.
Considerando tudo que consta no processo administrativo nº 2.352/2017, as partes RESOLVEM firmar o
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS, nos termos das normas disciplinares previstas no
ordenamento jurídico vigente, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem por objeto ceder e permitir o uso gratuito dos bens móveis, conforme
inventário de bens a ser anexado a este Termo, imediatamente após assinatura do contrato de gestão e
antes do início da gestão do hospital pela organização social de saúde.
Este Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis é parte integrante do Contrato de Gestão nº / .
CLÁSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÂO E USO DOS BENS MÓVEIS
O PERMISSIONÁRIO se compromete a utilizar os bens cedidos exclusivamente para atender aos
usuários do Sistema Único de Saúde-SUS.
O PERMISSIONÁRIO deverá guardar/manter os bens da Central de Regulação Médica e Transporte de
Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal “Aida Vanzo Dolce” somente podendo remanejá-lo com
a expressa autorização do PERMITENTE.
O PERMISSIONÁRIO se compromete a não emprestar, ceder, dar em locação ou em garantia, doar,
transferir total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosa, provisória ou
permanentemente, os direitos de uso dos bens móveis cedidos, assim como seus acessórios, manuais ou
quaisquer partes, exceto se houver o prévio e expresso consentimento do PERMITENTE.
Os bens móveis cedidos poderão ser alienados e/ou substituídos por outros de igual valor ou maior
valor, desde que previamente autorizado pelo PERMITENTE e que tenha sido providenciada a respectiva
avaliação, ficando condicionados à integração dos novos bens ao patrimônio do MUNICÍPIO, em
substituição.
Em relação à substituição dos bens móveis adquiridos diretamente pelo PERMISSONÁRIO, fica
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garantida a esta a utilização de procedimento próprio e simplificado para a realização de alienações, com
controle patrimonial direto pelo PERMITENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
A PERMITENTE se compromete a:
a) Por força do presente Instrumento, o PERMITENTE cede e permite o pleno uso de todos os bens
móveis inventariados no anexo deste Instrumento.
O PERMISSIONÁRIO se compromete a:
Vistoriar os bens ora cedidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a outorga do Contrato de
Gestão nº / , emitindo Termo de Vistoria atestando seu bom estado de funcionamento.
Manter os bens cedidos em perfeito estado de higiene, conservação e funcionamento, bem como, a
utilizá-los de acordo com o estabelecido neste Instrumento e no Contrato de Gestão nº
/
.
Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas dos bens cedidos, quer decorrentes de assistência
técnica preventiva e/ou corretiva de forma contínua, quer decorrentes da recuperação por danos, bem
como pelo ressarcimento de qualquer prejuízo proveniente de uso inadequado.
Não realizar quaisquer modificações ou alterações nos bens cedidos, sem a prévia e expressa anuência
do PERMITENTE.
Adquirir os insumos indispensáveis ao funcionamento e manutenção dos bens cedidos;
Responsabilizar-se pelas despesas com impostos, taxas, multas e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir sobre os bens cedidos, devendo encaminhar os respectivos comprovantes de recolhimento
ao PERMITENTE.
Informar imediatamente ao PERMITENTE caso os bens objeto desta Permissão sofrerem qualquer
turbação ou esbulho por terceiros.
Comunicar ao PERMITENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as aquisições de bens móveis
que forem realizadas posteriormente a assinatura deste Instrumento.
Em caso de demanda judicial que verse sobre os bens cedidos, sendo o PERMISSIONÁRIO
citado em nome próprio, deverá, no prazo legal, nomear o
PERMITENTE à autoria.
Apresentar Boletim de Ocorrência ao PERMITENTE, devidamente registrado em unidade policial, caso
ocorra furto ou roubo dos bens dados em permissão de uso.
Em caso de avaria provocada por terceiros, culposa ou dolosamente, deverá comunicar, imediatamente
ao PERMITENTE, com a descrição pormenorizada do fato e identificação do agente causador do dano. Para o
caso de dano provocado intencionalmente, deverá ser registrado Boletim de Ocorrência pelo crime de dano
contra o autor do fato delituoso.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO
O presente Instrumento vigorará enquanto viger o Contrato de Gestão nº _
O PERMITENTE fará publicação do extrato deste Instrumento.

_/

.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
5.1. Este Instrumento poderá ser alterado, nos casos previstos no ordenamento jurídico vigente,
inclusive para acréscimos ou supressões, por meio de termo aditivo, devidamente justificado, e em comum
acordo entre as partes, anterior ao término da vigência do Contrato, devendo para tanto ser respeitado o
interesse público, desde que satisfeitas as obrigações contratuais.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS BENFEITORIAS E VISTORIA
As benfeitorias realizadas pelo PERMISSIONÁRIO serão incorporadas aos bens cedidos, sem que lhe
assista o direito de indenização ou de retenção, salvo acordo formal em contrário.
O PERMITENTE deverá proceder vistoria nos bens cedidos, a fim de constatar o cumprimento, pelo
PERMISSIONÁRIO, das obrigações assumidas neste Instrumento independentemente de aviso prévio,
consulta ou notificação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RESSARCIMENTO E DA PERMUTA
Ocorrendo avaria em qualquer dos bens cedidos e sendo desaconselhável economicamente o seu
conserto, ou a hipótese de desaparecimento por furto, roubo ou extravio dos mesmos, o PERMISSIONÁRIO
deverá:
Ressarcir o PERMITENTE no valor de mercado dos bens, em 30 (trinta) dias, contados da ocorrência do
fato.
Adquirir outro bem, de igual valor e forma, para substituir o bem avariado, furtado ou
roubado.
Os bens móveis permitidos em uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior
valor, que passam a integrar o patrimônio do Município de ARAÇATUBA, após prévia avaliação e
expressa autorização do PERMITENTE, desde que satisfeitas as obrigações contratuais.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO E DA DEVOLUÇÃO
O PERMISSIONÁRIO se compromete a restituir ao PERMITENTE todos os bens cedidos, no estado
normal de uso, caso ocorra à rescisão ou a extinção deste Instrumento.
O PERMISSIONÁRIO poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa, propor devolução de bens cujo
uso lhe fora permitido, e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas.
CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS OMISSÕES
O presente Instrumento rege-se pelas disposições de Direito Civil, em especial as concernentes ao
direito real de uso, aplicado supletivamente aos contratos administrativos, e, ainda, pelas cláusulas e
condições estipuladas neste Termo e no Contrato de Gestão nº _ _/__ .
Os casos omissos ou excepcionais, assim como as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas neste
Termo, em decorrência de sua execução, serão dirimidas mediante acordo entre as partes, bem como pelas
regras e princípios do Direito Público e em última instância pela autoridade judiciária competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
Os interessados poderão rescindir de comum acordo, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das
obrigações no prazo que tenha vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo
período, necessitando, porém, de notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
retornando os bens ao status quo ante.
Poderá ser rescindido unilateralmente, pelas partes, por descumprimento de quaisquer cláusulas ou
condições, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ou pela superveniência de norma legal que o
torne formal ou materialmente inexequível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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11.1. Os partícipes elegem o foro de ARAÇATUBA como competente para dirimir quaisquer
divergências relacionadas ao presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, que não puderem ser resolvidas
amigavelmente pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e
forma, para que surtam os efeitos legais, às quais, depois de lidas, serão assinadas pelas testemunhas in fine
indicadas.

LOCAL E DATA ASSINATURAS
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ANEXO VI
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL
Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis que entre si celebram o Município de ARAÇATUBA e o(a) _
_ _, qualificada como Organização Social, com o objetivo de autorizar o uso de bens imóveis na
implantação dos serviços no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde
Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal “Aida
Vanzo Dolce”.para os fins que se destina
PARTICIPES:
PERMITENTE:
MUNICÍPIO de ARAÇATUBA, Qualificação completa, doravante denominado PERMITENTE.
PERMISSIONÁRIO:
O(A)
_, inscrita no CNPJ nº
, com endereço na Rua _ , n. _ , Bairro
_, CEP _,
no
Município de _, neste momento representado (a) por _, brasileiro(a), estado civil, profissão, inscrito no
RG n. _ e CPF n. _ , neste ato denominado PERMISSIONÁRIO.
Considerando o disposto no Contrato de Gestão nº / , firmado entre o Município de ARAÇATUBA e o(a)
_, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde,
Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal “Aida
Vanzo Dolce”.
Considerando tudo que consta no processo administrativo nº ________RESOLVEM as partes firmar o
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL, nos termos das normas disciplinares previstas no
ordenamento jurídico vigente, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem por objeto a cessão e permissão de uso dos imóveis, situados à
Rua________________, nº________, Bairro__________, ARAÇATUBA – CEP __________, onde funciona o
Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal “Aida
Vanzo Dolce”, com área total medindo _ m2.
Este Termo de Permissão de Uso é parte integrante do Contrato de Gestão n.
/
_.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO E USO DO IMÓVEL
O PERMISSIONÁRIO se compromete a utilizar o imóvel exclusivamente para atender ao Sistema Único
de Saúde-SUS.
O PERMISSIONÁRIO não poderá dar qualquer outra destinação ao imóvel, que não seja o
funcionamento da Unidade Hospitalar, sob pena de responder por perdas e danos.
O bem imóvel cedido é inalienável pelo PERMISSIONÁRIO. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
O PERMITENTE se compromete a:
a) Por força do presente Instrumento, dar em cedência e permitir o uso, a título gratuito, o imóvel
descrito na Cláusula Primeira deste Instrumento.
O PERMISSIONÁRIO se compromete a:
Vistoriar os imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a outorga do Contrato de Gestão nº / ,
emitindo Termo de Vistoria atestando seu bom estado de conservação, acompanhado de acervo
fotográfico e documental relativo a situação do prédio.
Conservar e a zelar pelo perfeito estado dos imóveis objeto deste termo, utilizando-o como se lhe
pertencesse, conservando-o e fazendo com que seu uso e gozo sejam pacíficos e harmônicos,
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principalmente com vizinhos, e utilizá-lo de acordo com o estabelecido na cláusula segunda.
Assumir os encargos e ônus decorrentes da guarda e manutenção dos imóveis, incluindo as benfeitorias
que se fizerem necessárias.
Responsabilizar-se por quaisquer despesas relacionadas ao uso e gozo dos imóveis, sejam despesas de
água, luz, impostos, taxas, contribuições de melhoria, enquanto o presente Instrumento estiver vigente.
No caso de rescisão ou extinção do Contrato de Gestão nº _/_ _, restituir os imóveis cedido nas
mesmas condições em que o recebeu, respeitada sua depreciação natural e o Termo de Vistoria.
Não emprestar, ceder, locar ou de qualquer outra forma repassar a terceiros os imóveis objeto deste
Termo, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do PERMITENTE.
Declarar-se ciente de que este termo se tornará nulo, independentemente de ato especial, sem que lhe
seja devida qualquer indenização, caso haja necessidade e comprovado interesse público, de dar destinação
diversa, da prevista neste Instrumento, ao imóvel ora cedido.
É facultado ao PERMISSIONARIO executar obras complementares nos imóveis, ficando condicionada a
apresentação de projeto para prévia análise e aprovação da área competente do Município de ARAÇATUBA.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E PUBLICAÇÃO
O presente Instrumento vigorará enquanto viger o Contrato de Gestão nº _
_/
;
Este instrumento poderá ser alterado, nos casos previstos no ordenamento jurídico vigente, por meio
de termo aditivo, desde que devidamente justificado, e anterior ao término da vigência, devendo para tanto
ser respeitados o interesse público e o objeto do presente desta permissão.
O Município de ARAÇATUBA publicará o extrato deste Termo de Permissão de Uso, no Diário Oficial do
Estado.
CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS E VISTORIA
As benfeitorias realizadas pelo PERMISSIONÁRIO serão incorporadas ao imóvel, sem que lhe assista o
direito de indenização ou de retenção, salvo acordo formal em contrário.
O PERMITENTE deverá proceder à vistoria nos imóveis cedidos, a fim de constatar o cumprimento, pelo
PERMISSIONÁRIO, das obrigações assumidas neste Instrumento independentemente de aviso prévio,
consulta ou notificação.
CLÁUSULA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS OMISSÕES
O presente Instrumento rege-se pelas disposições de Direito Civil, em especial as concernentes ao
direito real de uso, aplicado supletivamente aos contratos administrativos e, ainda, pelas cláusulas e
condições estipuladas neste Termo e no Contrato de Gestão nº _ _/__ .
Os casos omissos ou excepcionais, assim como as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas neste
Termo, em decorrência de sua execução, serão dirimidas mediante acordo entre as partes, bem como pelas
regras e princípios do Direito Público e em última instância pela autoridade judiciária competente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
Os interessados poderão rescindir de comum acordo, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das
obrigações no prazo que tenha vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo
período, necessitando, porém, de notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
retornando o bem ao status quo ante.
Poderá ser rescindido unilateralmente pelas partes, por descumprimento de quaisquer cláusulas ou
condições, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ou pela superveniência de norma legal que o
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torne formal ou materialmente inexequível.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
8.1. Os partícipes elegem o foro de ARAÇATUBA como competente para dirimir quaisquer divergências
relacionadas ao presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, que não puderem ser resolvidas amigavelmente
pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e
forma, para que surtam os efeitos legais, às quais, depois de lidas, serão assinadas pelas testemunhas in fine
indicadas.
LOCAL DATA ASSINATURAS
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ANEXO VII
RELÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

Relação de Bens com e sem Patrimônios – Serviço de Atendimento Móvel /SAMU
Sala de Coordenação
Descritivo do
Patrimônio
Cadeira fixa
preta plastico
Cadeira
giratória
estofado azul
c/ rodas
Cadeira
giratória
estofado azul
c/ rodas
Cadeira
giratória
estofado preto
c/ rodas
Gaveteiro
pequeno mdf 4
gavetas marte
móveis
Gaveteiro
pequeno mdf 4
gavetas marte
móveis
Mesa p/
impressora 1
gaveta em aço
Mesa p/
escritório em
madeira mdf 2
gavetas
Mesa p/
escritório em
madeira mdf 3
gavetas
Mesa p/
escritório em
madeira mdf 3
gavetas
Micro cpu hp
compaq n/s:

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

32023

76405

76406

63652

80311

80312

26464

51938

76400

76401
67231
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brg113fg50
Monitor hp
e1941s n/s:
brg31502ds
Monitor lg
flatron l1753t-bf
Micro cpu hp
compaq elite
8300
Estabilizador
enermax

Ar
condicionado
split agratto
Armario alto
em aço 2
portas
Notbook
toshiba n/s:
35281711k
Impressora
lexmark
pequena

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S/N
S/N

S/N
75803

86048
x

x

51939
x

x

43582
x

x

S/N

Corredor Coordenação
Descritivo do
Patrimônio
Armario alto
em aço 2
portas
Estante em aço
6 prateleiras
Cadeira
giratória
estofado azul
c/ rodas
Incubadora de
transporte it
158 ts fanem
Relógio de
ponto dimep
Escada 2
degraus em
aço
Armario
roupeiro 16
portas marte
moveis
Armario
roupeiro 16

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

17979
x

x

64
x

x

76408
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

82058

24952

80298
80296
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portas marte
moveis
Armario
roupeiro 16
portas isma

x

x

59715

Regulação

Descritivo do
Patrimônio
Mesa em aço
tampa em
madeira 3
gavetas
Armario
cabeceira em
aço 1 porta 1
gaveta
Armario alto
em aço 2
portas
Mesa em mdf
1,20x0,60
Mesa em
madeira verde
antiga
Mesa em
madeira verde
antiga
Armario
cabeceira em
aço 1 porta 1
gaveta
Armario
roupeiro em
aço 12 portas
Cadeira
giratória
estofado azul
c/ rodas c/
braços
Cadeira
giratória
estofado azul
c/ rodas c/
braços
Cadeira
giratória
estofado azul
c/ rodas c/

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

266975

25487

59960
80317

S/N

S/N

25481

80309

76804

76797

76801
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braços
Cadeira
giratória
estofado azul
c/ rodas c/
braços
Cadeira fixa
estofado azul
c/ braços
Cadeira fixa
estofado azul
c/ braços
Cadeira fixa
estofado preto
Telefone fixo
intelbras pleno
Telefone fixo
intelbras pleno
Telefone fixo
siemens
euroset 3005
branco
Telefone fixo
siemens
euroset 3005
branco
Ar
condicionado
split samsung
Ar
condicionado
split samsung

x

x

x

x

x

x

76411

76403

76404
x

x

S/N
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S/N
S/N

S/N

S/N

74459

74460

Sala de Enfermagem
Descritivo do
Patrimônio
Armario alto
em aço 2
portas de
correr
Escada 2
degraus em
aço
Mesa p/
escritório em
madeira 3
gavetas antiga
Cadeira
giratória
estofado preto

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x

24621
x

x

x

x

34739

24530
x

x

61631
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c/ rodas
Estante em aço
6 prateleiras
Armario alto
em aço 2
portas
Ar
condicionado
split springer
Gaveteiro
pequeno em
madeira 4
gavetas branco

x

x

x

x

S/N

66502
x

x

S/N
x

x

S/N

Lavanderia
Descritivo do
Patrimônio
Estante em aço
6 prateleiras
Escada 2
degraus em
aço
Carrinho em
ferro 4
prateleiras

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

x

x

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

42036

24969
x

x

S/N

Conforto médicos
Descritivo do
Patrimônio
Armario alto em
aço 2 portas
Mesa em aço
tampa em
madeira 3
gavetas
Ar condicionado
split agratto

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

x

x

x

x

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

40440

S/N
86049

Conforto Enfermagem
Descritivo do
Patrimônio
Mesa p/
escritório em
madeira 2
gavetas
Cadeira
giratória
estofado azul c/

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

x

x

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

S/N

76410
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rodas
Armario
cabeceira em
aço 1 porta 1
gaveta
Cadeira fixa em
ferro
Ar condicionado
split agratto

x

x

x

x

x

x

25484
21903
83939

Almoxarifado
Descritivo do
Patrimônio
Armario alto em
aço 2 portas
Estante em aço
6 prateleiras
Estante em aço
6 prateleiras
Estante em aço
5 prateleiras
Estante em aço
6 prateleiras
Escada 2
degraus em aço

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

51941
6851
841
S/N
S/N
34741

Refeitório
Descritivo do
Patrimônio
Armario
cabeceira em
aço 1 gaveta
Mesa em
madeira
redonda
Carrinho em
aço 2
prateleiras
1,10x0,40
Bebedouro 2
torneiras inox
Geladeira rde
35
Armario vitrini 2
portas
Sofa 4 lugares
vermelho
courino
Sofa 6 lugares
vermelho

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

x

x

x

x

Est.

Fed.

OSS

Observação

25100

51937
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S/N
66038
67101
25007

S/N
S/N
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courino
Sofa 4 lugares
vermelho
courino
Ventilador de
parede ventisol

x

x

x

x

S/N
85625

Conforto Motorista
Situação do Patrimônio
Descritivo do
Patrimônio
Armario
roupeiro 16
portas em aço
Armario
roupeiro 16
portas em aço
Armario
cabeceira em
aço 1 porta 1
gaveta
Cama
hospitalar
simples em aço
Cadeira fixa
em aço
Cadeira fixa
em aço
Ar
condicionado
split samsung
30.000 btus

Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso
Ruim

x

Mun.

Est.

Fed.

OSS

x

S/N
x

x

47983
x

x

x

x

18016

24844
x

x

x

x

S/N
21929
x

x

75282

Viatura USA
Situação do Patrimônio
Descritivo do
Patrimônio
Ducato
maxicargo
multjet placa fdg3490

Nº
Patrimônio

81664

Bom

Regular

Recurso
Ruim

x

Mun.

Est.

Fed.

OSS

x

Almoxarifado Externo
Situação do Patrimônio
Recurso
Descritivo do
Patrimônio
Bebedouro 2
torneiras
venancio

Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

x

Mun.

Est.

Fed.

OSS

x

80564
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(quebrado)
Gaveteiro em
aço 4 gavetas
Tv sharp 14"
Cadeira fixa
estofado azul
(quebrado)
Cadeira fixa
courino preto

x

x

x

x

x

x

x

x

40
6392

76402

Relação de Bens com e sem Patrimônios Pronto Socorro Odontológico
Corredor
Descritivo do
Patrimônio
Mesa Escritório
Armário
Cadeira
Purificador de
Água
Armário 08
portas
Extintores

Mesa Inox
bebedouro
Ventilador
Câmara Escura
Relógio Ponto

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

43529/
37185
079819
067139
076557

x

x

x
x
x

x
x
x

067254

x

x

9863/
8957/
9047
46678

x

x

x

x

85873
S/N
82656

x
x
x

x
x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Cozinha e lado externo PA
Descritivo do
Patrimônio
Armario de 8
portas
Bebedouro
Geladeira
transferida
elétrica
Microondas
Cadeiras

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

067253

x

x

075621
09500

x
x

x
x

52208
067138/
067140/
067137

x
x

x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Quebrado
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Botijão
Geladeira
Consul

S/N
085624

x
x

x
x

Area Externa

Descritivo do
Patrimônio
Máquina lavar
Suporte estufa

Compressor

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

074319
ASF
29713 /
PSM
7782
072214

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x
x

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x

x

x

Dispensa
Descritivo do
Patrimônio
Arquivos

Mesa Auxilliar

Mesa de
gavetas

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

23294/
067256/
067255
PSM
08029/
ASF
29105
ASF
29816/
1969

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

x

x

x

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x

Quebrada

Esterilização
Descritivo do
Patrimônio
Ar Condicionado
Seladora
Armário

Arquivo
Autoclave
Destilador
Autoclave
grande

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

082576
079816
PSM
59723/
ASF
29705
082612
077166
51450
082576

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Quebrado

Recepção
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS
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Arquivo de aço
Computador
Estabilizador
Impressora
Computador
Estabiliazador

Telefone
Cadeiras
escritório
Ar condicionado
Longarina

Mesa escritório
Extintores
Ventiladores

079828/
079827
57503
43468
43468
43468
075464
074358
067142/
06714
074370
076631/
076626/
076673/
076672/
076628/
076667
067148/
067285
11454
85872/
073645/
85874

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

Quebrada

x
x

Sala 01
Descritivo do
Patrimônio
Mesa Auxiliar
inox
Armário de aço
2 portas
Mochos
Cadeira
Odontológica
Aparelho de RX
Dabi
Mesa Auxiliar
Fórmica
Negatóscopio
Ar Condicionado

Ponta de
Ultrassom

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

6936

x

x

061257

x

x

S/N
077250

x
x

x
x

081426

x

x

Sem
Patrimô
nio
081198
6649
77166

x

x

x
x
x

x
x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Sala 02
Descritivo do
Patrimônio
Armário

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

067258

Bom

x

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
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Mesa Auxiliar
Aparelho de RX
Mochos
Cadeira
Odontológica
Ar Condicionado
Ponta ultrassom
Negastoscópio

6946
081431
077185/
082666
077256

x
x
x

x
x
x

x

x

66650
77122
081210

x
x
x

x
x
x

Relação de Bens com e sem Patrimônios Pronto Atendimento
Estatística
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Cadeira
secretária
Cadeira
secretária preta
Mesa escritório
cinza
Mesa escritório
madeira

74822

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x

S/N

x

x

Quebrado

S/N

x

x

S/N

x

x

Estabilizador

75469

x

x

Estabilizador

75455

x

x

Impressora HP
laser Jet
P1606Dn
Mesa escritório
02 gavetas
Mesa escritório
cinza
Arquivo aço

64597

x

x

46041

x

x

670

x

x

314

x

x

Arquivo gaveta
Cadeira
secretária
Cadeira
secretária
Cadeira
secretária
CPU

46035
46025

x
x

x
x

46024

x

x

46023

x

x

75724

x

x

Sala de Espera
Descritivo do

Situação do Patrimônio

Recurso

Observação
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Patrimônio

Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Mun.

Est.

Fed.

OSS

Maca para
transporte com
estrutura
tubular
Maca para
transporte com
estrutura
tubular

42980

x

x

Falta
grade
proteção lateral

42979

x

x

Maca para
transporte com
estrutura
tubular
Maca para
transporte com
estrutura
tubular

42983

x

x

Falta
grade
de
proteção
lateral.
Maca
emprestada
para o PSM no dia
14/07/17.
Falta grade de
proteção lateral

52434

x

x

Cadeira de
Rodas

0087

x

x

Cadeira de
Rodas

60885

x

x

Bebedouro
Mesa infantil
03 Cadeiras
infantil
Ar condicionado

093191
S/N
S/N

x
x
x

x
x
x

075699

x

x

Ar condicionado

S/N

x

x

Ventilador de
Teto
Ventilador de
teto
04 Bancos
de Ardósia

S/N

x

x

50464

x

x

S/N

x

x

de

Falta grade de
proteção lateral e
rodas com
problemas. Pertence
ao PSM.
Quebrada
Emprestado para o
PSM no dia
05/01/18.
Quebrada
Emprestado para o
PSM no dia
05/01/18.

Recepção

Descritivo do
Patrimônio
Cadeira de
ferro preta
Cadeira de
ferro preta

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

74804
74819

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x

x

Estofado rasgado
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Cadeira de
madeira
Cadeira de
ferro preta
Cadeira de
madeira
Banco de
Madeira
Relógio de
parede
Balcão branco
CPU

74806

x

x

Estofado rasgado

72805

x

x

Estofado rasgado

41923

x

x

Estofado rasgado

S/N

x

x

S/N

x

x

50595
67219

x
x

x
x

CPU

S/N

x

x

Monitor

S/N

x

x

Monitor

S/N

x

x

50471

x

x

35068

x

x

80927

x

x

S/N

x

x

Ventilador de
Teto 03 pas
Hub dual speed
com 24 portas
auto sense
10/100mbps
Impressora Lex
Mark
Mesa inox
quadrada

Farmácia
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

Armário de aço
Armário de aço
Armário de aço
Armário de aço
Armário azul

46055
54056
47916
31819
46028

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Mesa

46037

x

x

Mesa

0026

x

Impressora HP
1005
Estabilizador

53684

x

x

1905

x

x

Estabilizador

43480

x

x

Ar condicionado

S/N

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
Está na CPD para
conserto.
Está na CPD para
conserto.
Está na CPD para
conserto.

x
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York

Ventilador de
teto
Cadeira
Cadeira

50465

x

46013
74807

x

x

x

x
x

Quebrada

Corredor
Descritivo do
Patrimônio
Relógio de
ponto
Ar condicionado
Mesa quadrada
de inox
Bancos de
Madeira
Bancos de
Madeira

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

S/N

x

x

S/N
46321

x
x

x

S/N

x

x

S/N

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x

Emprestado para o
PSM no dia 05/01/18
Emprestado para o
PSM no dia 05/01/18

Posto de enfermagem 01
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

Armário de aço

59959

x

x

Geladeira 280L

31452

x

x

Ventilador

50470

x

x

Ar condicionado
Mesa de aço

75280
46326

x
x

x
x

Mesa cinza

0023

x

Maca

S/N

x

x

46046

x

x

Cadeira
estofada azul
Cadeira
estofada cinza
Cadeira
estofada cinza
Cadeira
estofada cinza
Cadeira
estofada preta

46046

Est.

Fed.

Observação
OSS

x

x

x

Estofado rasgado

x

x

Estofado rasgado

46018

x

x

Estofado rasgado

074801

x

x

Estofado rasgado

46022

Inalação/ Triagem
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Descritivo do
Patrimônio
Cadeira de
madeira
Cadeira
estofada cinza
Suporte de soro
Suporte de soro
Balança Infantil
Balança Adulto
Ventilador
Mesa de inox
retangular
Cadeira
giratória
Ar
condicionadoSpl
it York
Escrivaninha
com 02 gavetas
cinza
Mesinha azul
Longarina de
PVS com 02
assentos

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

S/N

Bom

Regular

Ruim

x

24935
52234
52249
52269
50469

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Est.

Fed.

OSS

Estofado rasgado

x

31868
50469

Mun.

Observação

x

46017

46339

Recurso

x
x

x

Danificado

x

S/N

x

x

46078

x

x

S/N

x

x

Assento trincado,
falta 01 cadeira

Observação pediátrica
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

Cama de ferro

46331

x

x

Berço infantil
Benço infantil
Mesa de aço
Escada com 02
degraus
Suporte de soro
Suporte de soro
Suporte de soro
Cadeira de
madeira
Ar condicionado
Banheira
Hamper
Ventilador

S/N
46336
48324
46913

x
x

x
x

x

x

Desgastada

x
x

x
x
x
x

Desgastado
Desgastado

x

x
x
x
x

Quebrado

73021
50820
73017
S/N
75281
26352
46350
23643

x

Sem
quebrada.
Quebrado
Quebrado

grade,

x

x
x

x
x
x

Sem tampa
Pás danificadas
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Observação mista
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Armário de aço
Armário de aço
Divã

47920
47921
43789

Divã

43788

Carrinho
Suporte de
Soro
Ventilador
Maca

46344
73014

x
x

50472
46320

x

Mesa Mayo

46348

Recurso

Ruim

x
x

Mun.

x

x
x
x

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Quebrado e com o
estofado rasgado.
Quebrado e com o
estofado rasgado.
Emprestado para o
PSM
no
dia
05/01/18.

x
x

x
x

x
x

Cabeceira
quebrada

x

Guarda Volumes Servidores
Descritivo do
Patrimônio
Armário de aço
Armário de aço
Armário de aço
Armário de aço
Foco de luz
Cadeira preta
Cadeira preta
Carrinho de
curativo

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

43762
46042
46043
59717
46309
31811
0011
46343

Regular

Recurso

Ruim

x
x
x
x
x
x
x
x

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x
x
x
x
x
x

Quebrado
Assento rasgado
Quebrada
Rodas quebradas

Sala de Sutura
Descritivo do
Patrimônio
Armário de aço
Mesa de Mayo
Ventilador
Foco de luz
Mesa de aço
retangular
Maca
Banco inox
Mesa quadrade
de aço

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

47919
43347
72334
52615
46341
46318
46328
46338

Bom

Regular

x
x
x
x
x
x
x
x

Ruim

Recurso
Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x
x
x
x
x
x
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Carrinho de
curativo
Suporte de soro
Eletrocautério
Ar condicionado
Sansung 9000

46342
S/N
46655
75578

x

x

x

x
x
x

x
x

Posto de enfermagem 02
Descritivo do
Patrimônio
Armário de aço
Armário de aço
Ar condicionado
Ar condicionado
Biombo
Mesa quadrada
inox
Cadeira
Cadeira azul
giratória
Prateleira
pequena
Maca
Cadeira cinza
Cadeira cinza
Cadeira cinza
Mesa cinza
Mesinha com
gaveta

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

47922
47918
46468
75576
46349
46327

Bom

60583
46010
46019
46012
S/N
46323

Ruim

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x

x
x
x
x
x
x

Sem porta
Sem porta

x

x
x

Estofado rasgado

x
x
x
x

46020
46047
46356

Regular

Recurso

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

Danificada
Estofado Rasgado
Estofado Rasgado
Estofado Rasgado
Danidicada

Observação Feminina
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Cama
Cama
Cadeira
estofada preta
Ventilador
Suporte fixo de
soro
Suporte fixo de
soro
Divã

46333
46334
74805

Hamper
Mesinha de aço
Cadeira fórmica
Suporte de soro

46353
48325
S/N
73016

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x
x
x
x

Mun.

x
x
x

66146
26406

x

x
x

26381

x

x

23528

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Estofado rasgado
Quebrado

Estofado rasgado,
enferrujado
Sem tampa
Estofado rasgado
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Cadeira cinza

46015

x

x

Estofado rasgado

Sala de Emergência
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x

Mun.

Oxímetro de
Pulso monitor
Cardioversor

46209

Cardioversor

081840

ECG

42064

Mesa retang.
de inox
Carrinho de
ECG
Monitor
cardíaco
Suporte de soro
Mesa retang.
inox
Ar condicionado
Mesa Mayo
Monitor
cardíaco
Ventilador
Oxímetro de
Pulso
Cama
Armário de
vidro
Carrinho de
emergência
Cama
Banco giratório
Banco giratório
Aspirador
portátil
Armário de
ferro
Escada de 02
degraus
Suporte de soro
Carrinho

46340

x

x

S/N

x

x

59829

73019
46337
46470
46345
25977
50466
72981

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

S/N
48329
46330
20001

x
x

x

x
x

46358

x

x

x

46359
52317

Fed.

OSS

x
x

S/N

Est.

Observação

x
x

Quebrado, está no
conserto
da
TorriCelli 04/09/17
Emprestado
do
HMM.
Atualmente o PSM
pegou emprestado.
Emprestado para o
PSM.

Quebrado

Sem porta

x
x

x
x
x
x

7048

x

x

Emprestado do
HMM.
Sem porta

25585

x

x

Danificada

73020
S/N

x

x
x

x
x

Consultório 01
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Descritivo do
Patrimônio
Escada de 02
degraus
Maca
Mesa 02
gavetas bege
Ar condicionado
Elgin
Ar condicionado
Split 9000
Negatoscópio
Cadeira
Ventilador
Cadeira

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

S/N

x

43604
59928

x
x
x
x

46265
46008
72359
72924

x

Est.

Fed.

OSS

x

Danificada

x
x

46469
75279

Mun.

Observação

x

Inativado

x
x
x
x
x

x
x
x

Consultório 02
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Ar condicionado
Split 9000
Cadeira
estofado cinza
Cadeira
estofado
cinza

75586

Negatoscópio

45274
46315
S/N

Maca
Escada de 02
degraus
Mesa azul

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x

Mun.

Fed.

OSS

x

46011

x

x

46021

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

46034

Est.

Observação

Observação Masculina
Descritivo do
Patrimônio
Ar condicionado
Samsung
Cama
Cama
Maca
Ventilador
Mesinha
quadrada de
aço
Suporte fixo de
soro
Suporte fixo de

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

75577

Recurso

Ruim

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x

x

Não pode ligar

x

x
x
x
x
x

Pés enferrujados

46335
46382
64035
23648
46322

x
x
x
x

26370

x

x

26378

x

x
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soro
Suporte de soro
Suporte de soro
bege
Suporte de soro
Cadeira preta
Cadeira preta
Escada 02
degraus
Hamper

70315
S/N

x
x

73043
S/N
74804
S/N

x

x
x
x
x

x
x
x

46351

x

x

Estofado rasgado
Estofado rasgado
Enferrujada

x

Sem tampa

Entrada da Copa
Descritivo do
Patrimônio
Carrinho de
curativo
Armário de
madeira

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

20938

x

x

Desgastado.

21058038

x

x

Desgastado.

Copa
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Armário
Geladeira

S/N
47097

x

Bebedouro
Liquidificador
Ventilador
Banco de
madeira
Banco de
madeira
Cadeira
Cadeira
Cadeira

74326
75688
50463
S/N

x
x
x
x

Recurso

Ruim

x

Est.

Fed.

OSS

x
x

Condições
precárias.

x
x
x
x

S/N

x

40426
26267
24451

Mun.

Observação

x
x
x

x

Banco com prego
solto.

x
x
x

Almoxarifado
Descritivo do
Patrimônio
04 Prateleiras
Ventilador

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

S/N
S/N

x
x

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x

Relação de Bens com e sem Patrimônios Pronto Socorro Municipal
Acolhimento
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Descritivo do
Patrimônio
Balança Adulto
Balança Infantil
Mesa para
Balança
Banco Giratório
Cadeira
C/Rodas
Suporte par
Braço
Mesa
Ventilador de
Teto
Cadeira
Cesto lixo
c/Pedal
Cadeira
c/Rodas
Mesa Inox
Suporte Braço
Computador
Oximetro
Cadeira
Cadeira
Cadeira
Impressora
Samsung
Estabilizador
Ar
Condicionado
KOMEDO

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

S/N
52248
17986

x
x
x

x
x
x

18035
47463

x
x

x
x

6623

x

x

50789
94087

x
x

x
x

S/N
25207

x

74832

x

x

39719
6623
75764
49636
41582
59708
S/N
938

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

S/N
80910

x
x

x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x

x

x

Almoxarifado/ Limpeza
Descritivo do
Patrimônio
Suporte p/soro
Suporte p/Soro
Suporte p/Soro
Mesa
Criado Mudo
Prateleira
Escada 2
Degraus
Cadeira c/
Rodas
Cadeira c/
Rodas

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

63944
63952
63955
S/N
26453
S/ N
S/ N

Bom

Regular

x
x
x
x
x
x
x

Ruim

Recurso
Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x
x
x
x
x

74830

x

x

74827

x

x
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Armário Aço
Armário Aço
Armário Aço
Armário
Arquivo
Ar
Condicionado

24615
24625
80337
28842

x
x
x
x

x
x
x
x

S/ N

x

x

Ar Condicionado do PSM

Descritivo do
Patrimônio
Sansung
Komeco
Komeco
Carrier
Elgin
Springer
Komeco
Consul
Consul
Consul
Consul
Sansung
Elgin
Komeco
Lg
Sansung
Lg
Lg
Lg
Komeco
Sansung
Sansung
Komeco
Komeco
Komeco
Komeco
Komeco
Midea
Komeco

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

74462
66170
74455
76879
68956
14334
68953
S/N
60665
50667
50664
75645
42070
76212
S/N
73265
S/N
S/N
S/N
76201
75540
75542
76214
76211
76213
76224
76209
S/N
76200

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Área Contaminada
Descritivo do

Situação do Patrimônio

Recurso

Observação
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Patrimônio
Estante Metal
Armário
Banco
Enceradeira
Banco
Banco
Mesa
Enceradeira
Cesto de Lixo

Nº
Patrimônio

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
51606
S/N

Bom

Regular

Ruim

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mun.

Est.

Fed.

OSS

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Área de Seviço
Descritivo do
Patrimônio
Estante de
metal
Armário de
metal
Banco
Enceradeira
Banco
Banco
Enceradeira
Roupeiro 4
portas
Mesa
Ventilador de
teto

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

S/N

x

x

80331

x

x

S/N
S/N
S/N
S/N
51606
26608

x
x
x
x
x

S/N
85629

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x
x
x
x
x

x
x

Banheiro Funcionário Feminino
Descritivo do
Patrimônio
Roupeiro Aço
8 portas
Roupeiro Aço
8 portas
Roupeiro Aço 8
portas
Roupeiro Aço 8
portas
Roupeiro Aço 8
Portas

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

66494

x

x

66490

x

x

66493

x

x

66492

x

x

66491

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Banheiro Funcionários Masculino
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS
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Ropeiro 8
portas
Ropeiro 8
portas
Ropeiro 8
portas
Ropeiro 8
Portas
Cesto Lixo

66489

x

x

66487

x

x

66488

x

x

11016

x

x

S/N

x

x

Arquivo 1º Frente
Descritivo do
Patrimônio
Prateleira Aço
Armário de Aço
Armário de Aço
Armário de Aço
Armário de Aço
Escada 2
Degraus
Prateleira Aço
Prateleira Aço
Impressora
Lexmark
Armário Aço
Armário Aço
Escada 2
Degraus

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

S/N
24610
24614
24618
24608
24947

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

S/N
S/N
S/N

x
x

x
x
x

24622
24611
S/N

x
x
x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x

Arquivo Sala do Fundo
Descritivo do
Patrimônio
Armário Aço de
Correr
Armário Aço de
Porta de Correr
Armário Aço de
Porta de Correr
Armário Aço de
Porta de Correr
Prateleira
Armário Aço
duas Porta

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

Mun.

24617

x

x

24611

x

x

24622

x

x

24148

x

x

S/N
S/N

x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x

Central de Material
Descritivo do
Patrimônio

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS
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Autoclave
Cadeira
Armário Aço
duas Portas
Vidro
Armário Aço
uma porta
Seladora
Cadeira
Mesa com
Rodas
Mesa cromada
Cadeira com
rodas Giratória
Ventilador
parede
Autoclave
Carrinho 3
degraus
Prateleiras aço
Prateleiras aço
Armário Aço
duas portas
Armário aço 2
portas
Fichário de Aço
Ar condicionado
komeco

52433
S/N
25013

x
x

x
x
x

47932

x

x

82031
28528
1060

x
x

x
x
x

20999
74834

x
x

x
x

81378

x

x

x

x

18528
S/N

x
x

Quebrado

x
x

42037
0845
66504

x
x

x
x
x

47917

x

x

0041
76209

x

x
x

x

Chefia de Enfermagem
Descritivo do
Patrimônio
Arquivo de Aço
Estabilizador
Computador
Mesa
Mesa
Geladeira
Telefone
Cadeira c/
Rodas
Ar
Condicionado
Cadeira

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

64434 e
28843
75444
76296
74424
80316
27822
50723
63658

Bom

Regular

Ruim

x

x

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

76224
S/N

Recurso

x

Conforto Médico Fundo
Descritivo do

Situação do Patrimônio

Recurso

Observação
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Ruim

Nº
Patrimônio

Criado mudo
Ar condicionado
Cama Casal
Bebedouro
c/Galão
Microondas
31lts
Cama Casal

25496
76201
S/N
S/N

x
x
x

x
x
x
x

S/N

x

x

x

x

S/N

Bom

Regular

Patrimônio

x

Mun.

Est.

Fed.

OSS

Conforto Médico Próximos aos Consultórios
Descritivo do
Patrimônio
Escrivaninha
Cama Solteiro
Cama Solteiro
Frigobar
Bebedouro
S/Galvão
Microondas 30L
TV led 32
Cômoda 04
Gavetas
Cadeira
Ar condicionado

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x

Mun.

66419
S/N
S/N
S/N
S/N

x
x
x
x

x
x
x
x
x

S/N
S/N
S/N

x
x
x

x
x
x

S/N
S/N

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Consultório Médico 3
Descritivo do
Patrimônio
Divã
Cadeira c/rodas
Escrivaninha
Ar
condicionadoLG
Negatoscopio
Estabilizador
Escadinha 2
degraus
Mesa
Cadeira
Impressora
Computador

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

S/N
74828
26493
S/N

S/N
S/N
S/N
80315
50102
S/N
S/N

Bom

Regular

Recurso

Ruim

x

Mun.

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Luz queimada

x
x
x
x

x
x
x

Consultório Médico 1
Descritivo do

Situação do Patrimônio

Recurso

Observação
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Patrimônio

Nº
Patrimônio

Escrivaninha
Cadeira
Negatoscopio
Ar
Condicionado –
KOMEDO
Escadinha dois
degraus
Maca
c/Gavetas
Cadeira
c/Rodas
Computador

66416
47618
73025
76213

Estabilizador
Mesa

Bom

Regular

Ruim

x

Mun.

x
x
x

x
x
x
x

S/Patrim
ônio
S/Patrim
ônio
76798

x

x

x

x

x

x

S/Patrim
ônio
39653
66416

x

x

x
x

x
x

Est.

Fed.

OSS

Consultório Médico 2
Descritivo do
Patrimônio
Divã
Cadeira c/rodas
Escrivaninha
Ar
condicionadoLG
Negatoscopio
Estabilizador
Escadinha 2
degraus
Cadeira
Criado Mudo
Mesa
Computador

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

64032
74832
66417
S/N

x

x

x
x
x
x

S/N
S/N
S/N

x
x
x

x
x
x

27617
26482
74423
57500

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

Corredores
Descritivo do
Patrimônio
Maca
Maca
Maca
Maca
Banco
Ventilador
parede
Ventilador

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

S/N
26502
52434
42984
66405
8532

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

85634

x

x

Est.

Fed.

Observação
OSS
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parede
Bebedouro
Banco
Ventilador
parede
Banco de
madeira
Criado mudo
Cadeira
Banco
Banco
Cadeira
Banco
Cadeira de
rodas
Cadeira de
rodas
Ventilador de
Parede
Relógio Ponto
Cadeira
Banco
Bebedouro de
Parede
Cadeira de
Rodas
Cadeira de
Rodas
Banco 3
Acentos
PORTA
MADEIRA
Porta madeira
Porta madeira
Porta madeira
Banco
Madeiras
Banco
Maca
Cadeira
Mesa
Relógio Ponto
Cadeira
Cadeira de
rodas
Cadeira de

93192
66408
85636

x
x
x

x
x
x

S/N

x

x

18021
59788
66410
66409
74826
66406
50115

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

60681

x

x

92971

x

x

94036
S/N
S/N
80419

x
x
x
x

x
x
x
x

60688

x

x

S/N

x

x

46379

x

x

S/patrim
ônio
S/patrim
ônio
S/patrim
ônio
S/patrim
ônio
S/
Patrimô
nio
66404
S/patrim
ônio
32014
25624
82651
28528
28528

x

x

x

x

x

x

x

x

81265

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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rodas
Armário
Bebedouro

80347
93192

x

x
x

x

Cozinha
Descritivo do
Patrimônio
Ventilado teto
Geladeira
Fogao 04 bocas
Microondas
Armario aço
duas portas
vidro
Mesa de Aço
(VIDRO)
Cadeira
Cadeira
Cadeira
Cadeira
Cadeira
Mesa de
madeira
TV tubo 19
polegadas
Bebedouro c/
Galão
Cadeira
Armário aço 1
porta

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

50426
75681
75683
S/N
25005

x
x
x
x

1054

x

x

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

S/N

x

x

47110

x

x

21544
15688

x
x

x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x
x
x

x

Curativo Contaminado
Descritivo do
Patrimônio
Ventilador de
Parede
Suporte para
soro
Armário aço 2
portas vidro
Mesa auxiliar
Divã
Cadeira
Ar
condicionado
split sansung
Cesto lixo
100l

x

Situação do Patrimônio
Regular

Ruim

Nº
Patrimônio

x

85635

x

x

30799

x

x

25004

x

x

18279
34777
47809
74462

x
x
x

x
x
x
x

S/N

x

x

x

Mun.

Est.

Observação
Fed.

OSS
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Mesa
Escadinha 2
degraus
Cesto lixo 60l
Refletor

S/N
S/N

x

25209
S/N

x

x

x
x

x

x
x

Curativo Limpo
Descritivo do
Patrimônio
Armário de aço
vidro
Divã
Cesto lixo 60l
Refletor grande
Mesa
Cesto Lixo
100L
Mesa
auxiliadora
Escada dois
degraus
Ventilador
parede
Mesa
Mesa de Aço
Cadeira
Cadeira

Situação do Patrimônio
Nº
Patrimônio

Bom

Regular

Ruim

Recurso
Mun.

25012

x

x

60580
25209
S/N
S/N
S/N

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

25589

x

x

46912

x

x

23819

x

x

24517
S/N
S/N
S/N

x
x
x

Est.

Fed.

Observação
OSS

x
x
x
x
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