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CONTRATO 0011/2021

A celebração do convênio visa Disciplinar as obrigações e responsabilidades para a

implantação e gerenciamento de serviços de saúde para: 20 (vinte) leitos de Unidade

de Terapia Intensiva Adulto COVID-19 e 20 (vinte) leitos de retaguarda em

Enfermaria COVID-19 no Conjunto Hospitalar do Mandaqui.

● Termos Aditivos

O primeiro termo aditivo visa a implantação e Gerenciamento de mais 06 (seis) leitos

de Unidade de Terapia Intensiva Adulto de forma quantitativa e qualitativa, com o

fornecimento de equipe multidisciplinar de plantonistas e diaristas, para o funcionamento

a partir de 14 de março.

DESMOBILIZAÇÃO

▪ Manifestação sobre o Término do Contrato

Visando a garantia da continuidade da assistência aos usuários, houve por meio do SES/

diretoria do Conjunto Hospitalar do Mandaqui - Unidade de Terapia Intensiva Adulto e

Enfermaria (COVID) a manifestação pelo encerramento do referido contrato.

Decorrido o prazo de finalização do termo, com ausência de manifestação dessa diretoria,

realizamos em 03 de outubro de 2021, o processo de desmobilização das atividades das

UTIs e Enfermaria COVID no Conjunto Hospitalar do Mandaqui - Unidade de Terapia

Intensiva Adulto e Enfermaria (COVID).

ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas nas UTIs e Enfermaria COVID são monitoradas por sistema

de informática e planilhas em excel para consolidação dos dados. Todos os profissionais

são cadastrados no CNES, o que permite o faturamento por procedimento e profissional.

Realizado o Backup de e-mails, nos computadores da unidade sob a gestão desta

Organização Social.



AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O relatório apresenta todo processo de desmobilização referente à entrega dos bens

patrimoniais e não patrimoniais, bem como materiais e medicamentos que estavam sob a

responsabilidade do Cejam,entregues no dia 03/10/2021, ao representante do Conjunto

Hospitalar do Mandaqui - Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Enfermaria (COVID).

GESTÃO DE PESSOAS

Os colaboradores das nas UTIs e Enfermaria COVID cumprirão o aviso prévio com redução

de sua carga horária diária em 02 horas conforme escala.

ANEXOS

Segue os anexos referente ao processo de desmobilização.

ANEXO 01 – Inventário de devolução de medicações
Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e Enfermaria

COVID, foi realizado a devolução de todas as medicações e caixas de psicotrópicos que

ficavam nos setores, conforme ofício de nº0001/0002/0003/0005/0013/0014/0015/0016.

ANEXO 02  – Retirada de bens não patrimoniais - Prestadores PJ e
colaboradores.

Referente aos ofício 0006/2021, retirada de pertences não patrimoniais pertencentes à

prestadora a empresa Sólida,ofício 0017/2021, retirada de pertences não patrimoniais

pertencentes à prestadora a empresa Prime que foram utilizados durante a prestação de

serviços até o presente momento, ofício 0009/2021 colaboradora Beatriz e o ofício

0010/2021 colaboradora Vanessa, devolvidos à responsabilidade destes prestadores e

colaboradores. A conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi

acompanhada pela coordenação local.



ANEXO 03 – Equipamentos - Inventário de equipamentos e
patrimônios  UTI COVID I e II, Enfermaria COVID

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e enfermaria

COVID, segue itens patrimoniais que estão sob nossa responsabilidade,que serão

devolvidos à responsabilidade desta secretaria após a manutenção dos mesmos, conforme

ofício n°0004/2021.

ANEXO 04 – Inventário materiais do CAM

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e Enfermaria

COVID, segue listagem de todos os materiais deixados no CAM conforme ofício

n°0008/2021.

ANEXO 05–  Documentos  arquivados

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e Enfermaria

COVID, foi arquivado em caixa arquivo morto e entregue para esta diretoria, conforme

ofício n° 0012/2021 , todos cadernos de protocolo de exames, escalas, check-list.

ANEXO 06–  Inventário  Mobiliário

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e Enfermaria

COVID, segue planilha com mobiliários que estão sob nossa responsabilidade,que serão

devolvidos à responsabilidade desta diretoria, conforme ofício n°0007/2021.

São Paulo, 03 de outubro de 2021.
























































































































