
Prefeitura do Muniew" io de Cajamar 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Diretoria de Licitações, Contratos e Logística 

CONTRATO N 2  90/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  12.869/2019 

NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL N2  8.666/93. 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 

ENDEREÇO: Praça José Rodrigues do Nascimento, n2  30 — Centro - Cajamar/SP. 

C.N.P.J. N2: 46.523.023/0001-81 

PREFEITO: DANILO BARBOSA MACHADO 

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DOUTOR JOÃO AMORIM" 

CNPJ N. 66.518.267/0001-83 

ENDEREÇO: Rua  Dr. Lund,  n2  41 — Liberdade — São Paulo/SP — CEP: 01513-020 

REPRESENTANTE: JOÃO FRANCISCO ROMANO 

QUALIFICAÇÃO: gerente executivo, brasileiro, divorciado 

RG N2: 18.347.866-6 	C.P.F. N 2: 125.109.338-84 

REPRESENTANTE: FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA 

QUALIFICAÇÃO: administradora de empresa, brasileira, viúva, 

RG N°: 32.869.391-1 	C.P.F. N°: 359.994.975-15 

Por este instrumento contratual, as partes acima qualificadas, nos termos do Processo Administrativo 

n 2  12.869/2019, tendo em vista o que dispõe o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n0  8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações posteriores, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO para 

gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde 	em regime de 24 horas/dia, que 

assegure assistência universal e gratuita à população no HMAEPO - HOSPITAL MUNICIPAL 

ENFERMEIRO ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA, tendo entre si justas e contratadas o quanto segue 

nas cláusulas a seguir enumeradas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1 	0 presente CONTRATO tem por objeto a contratação, em caráter emergencial, de instituição 

sem fins lucrativos qualificada como Organização Social em Saúde no Município de Cajamar, visando 

a celebração de Contrato de Gestão para gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços de 

saúde em regime de 24 horas/dia que assegure assistência universal e gratuita 6 população no 

HMAEPO - HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA, conforme Termo 

de Referência e seus Anexos. 

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

2.1. 	0 prazo de vigência do presente contrato será de até 180 (cento e oitenta dias), contados a partir 

do dia 07 de dezembro de 2019, podendo, 6 critério da Administração ser rescindido antecipadamente 

em função de solução administrativa que resolva em caráter permanente o problema. 

2.2. 	Caso ocorra a solução permanente do problema antes do prazo final da vigência ora estabelecido, 

o presente instrumento será rescindido mediante prévio aviso da CONTRATANTE para a CONTRATADA, 

com antecedência  minima  de 15 (quinze) dias corridos. 
2.3. 	Findo o contrato, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para  guitar  

obrigações e prestar contas de sua gestão a CONTRATANTE. 

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

3.1. 	As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela Dotação 

Orçamentária n2  02.13.02.10.302.0073.2178.3.3.90.39.00; Ficha n.2  493; orçamento vigente. 
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4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR 

	

4.1. 	0 valor total do contrato é R$ 14.058.321,06 (Quatorze milhões e cinquenta e oito mil, trezentos 
e vinte e um reais e seis centavos). 

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

	

5.1. 	Conforme disposto no Item 7 do Termo de referência. 

6. CLAUSULA SEXTA — DA ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS 

	

6.1. 	Conforme disposto no Item 5 do Termo de referência. 

7. CLAUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1 A CONTRATADA obriga-se: 

7.1.1. Prestar os serviços técnicos de saúde que estão especificados no Termo de Referência, de acordo 
com o estabelecido neste contrato, ficando ciente, desde já, que a planilha financeira contida na proposta 
apresenta não são vinculativas, servindo apenas de projeção para a execução contratual, devendo a 
entidade observar os princípios da economicidade e eficiência nos procedimentos de aquisição/compras 
e/ou contratação de serviços; 

7.1.2. Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde cuja 
gestão lhe é conferida; 

7.1.3. Dispor, por razões de planejamento das atividades assistências, de informação oportuna 
sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam referenciados para 
atendimento, registrando o município de residência; 

7.1.4. Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou missão voluntária, ou de 
negligencia, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos 
órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos 
de permissão de uso, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis; 

7.1.5. A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos causados por 
falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do  art.  14 da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor); 

7.1.6. Restituir, em caso de desqualificação, ao Poder Público, o saldo dos recursos líquidos 
resultantes dos valores dele recebidos; 

7.1.7. Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o 
disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder Público; 

7.1.8. Transferir, integralmente ã CONTRATANTE em caso de desqualificação e consequente extinção 
da Organização Social de Saúde, o patrimônio, os legados ou doações que lhe foram destinados, 
bem como os excedentes financeiros decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde no 
Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira; 

7.1.9. Adequar-se As normas e legislações vigentes, inclusive as municipais; 
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7.1.10. Contratar, pessoal para a execução das atividades previstas neste CONTRATO DE GESTÃO, 
responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do objeto desta avença; 

7.1.11. Instalar oportunamente no Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira, cujo 
uso lhe fora permitido, "Serviço de Atendimento ao Usuário", devendo encaminhar à Secretaria 
Municipal de Saúde relatório mensal de suas atividades; 

7.1.12. Responder a questionamentos feitos por munícipes via ouvidoria municipal no prazo de 10 (dez) 
dias de seu recebimento; 

7.1.13. Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumental necessários 
para a realização dos serviços contratados; 

7.1.14. Em se tratando de serviço de hospitalização informar, sempre que solicitado, à CONTRATANTE, 
o número de vagas disponíveis, a fim de manter atualizado o atendimento da "Central Municipal de 
Regulação"; 

7.1.15. Em se tratando de serviços exclusivamente ambulatoriais, integrar o Serviço de Marcação de 
Consultas instituído pela Diretoria Municipal de Saúde, se esta assim o definir; 

7.1.16. Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe fora permitido, 
seguido pelo nome designativo "Organização Social de Saúde"; 

7.1.17. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, por 
profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste contrato; 

7.1.18. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei; 

7.1.19. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, 
exceto nos casos de consentimento informado, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa Consentido, quando deverá haver manifestação expressa de consentimento do paciente 
ou de seu representante legal por meio de termo de responsabilidade pelo tratamento a que será 

submetido; 

7.1.20. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 

mantendo-se sem  pre  a qualidade na prestação dos serviços; 

7.1.21. Afixar aviso, em lugar visível de sua condição de entidade qualificada como Organização Social 
de Saúde, e de gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 

7.1.22. Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas 
quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato; 

7.1.23. Em se tratando de serviço de hospitalização, permitir a visita ao paciente internado, 
diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período mínimo de 02 (duas) horas; 

7.1.24. Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; 

7.1.25. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, 
salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

7.1.26. Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes; 
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7.1.27. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por 
ministro de qualquer culto religioso; 

7.1.28. Em se tratando de serviço de hospitalização, possuir e manter em pleno funcionamento: 
a) Comissão de Análise e Revisão de Prontuários Médicos. 
b) Comissão de Verificação de Óbitos. 
c) Comissão de Ética Médica e Ética de Enfermagem. 
d) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 
e) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA e SESMT. 
f) Núcleo de Proteção ao Paciente — RDC n2  36 do Ministério da Saúde 

7.1.29. Fornecer ao paciente atendido, por ocasião de sua saída, seja no Ambulatório, Pronto-
Socorro ou Unidade Hospitalar, relatório circunstanciado do atendimento prestado, denominado 
"INFORME DE ATENDIMENTO", do qual deverá constar, no  minim,  os seguintes dados: 

a) Nome do paciente; 
b) Nome da Unidade de atendimento; 
c) Localização do Serviço/Hospital (endereço, município, estado); 
d) Motivo do atendimento  (CID-10) 
e) Data de admissão e data da alta (em caso de internação) 
f) Procedimentos realizados e tipo de 6rtese, prótese e/ou materiais empregados, quando 

for o caso. 
7.1.30. Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda via do 
relatório a que se refere o item 27 desta cláusula, arquivando-a no prontuário do paciente, 
pelo prazo de 05(cinco) anos, observando-se as exceções previstas em lei; 
7.1.31. Em se tratando de serviço de hospitalização, facultar, a critério médico, a presença de 
um acompanhante, em tempo integral, no hospital, nas internações de gestantes, crianças, 
adolescentes e idosos, com direito a alojamento e alimentação; 
7.1.32. Limitar suas despesas com o pagamento de remuneração e vantagens de qualquer 
natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais de Saúde 
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor global das despesas de custeio da respectiva unidade; 
7.1.33. A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e 
empregados das Organizações Sociais de Saúde não poderão exceder os níveis de remuneração 
praticados na rede privada de saúde, observando-se a média de valores de instituições de mesmo 
porte e semelhante complexidade dos hospitais sob gestão das Organizações Sociais de Saúde, 
remuneração está baseada em indicadores específicos divulgados por entidades especializadas 

em pesquisa salarial existentes no mercado; 
7.1.34. Indicar os Coordenadores e responsáveis técnicos por cada área, indicando sua substituição 

quando o caso; 
7.1.35. Manter durante o período da execução do contrato as condições de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 

dessas condições; 
7.1.36. Responder perante a CONTRATANTE pela qualidade técnica dos trabalhos desenvolvidos, 
respondendo pelos danos a ela causados ou a seus bens ou, ainda, a terceiros, decorrentes de dolo ou 

culpa na execução do contrato; 
7.1.37. Dispensar, sempre que exigido pela CONTRATANTE, todo empregado cuja conduta seja obstáculo 

ao bom funcionamento do serviço, responsabilizando-se, exclusivamente, por eventuais indenizações que 
tal dispensa venha a gerar; 
7.1.38. A Contratada encaminhará ao Fiscalizador do Contrato/Diretoria de Saúde toda e qualquer 
informação solicitada, na formatação e periodicidade por esta determinada. As informações solicitadas 
referem-se aos aspectos abaixo relacionados: 

a) Relatórios contábeis e financeiros; 
b) Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; 

c) Relatório de Custos; 
d) Censo de origem dos pacientes atendidos; 
e) Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; 
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7.1.39. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

a) a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo mediante prévia autorização da 
CONTRATANTE; 

b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato, que não se configurará no caso de 

eventual utilização de serviços de terceiros, ás expensas e sob inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, que permitam a esta executar diretamente o objeto deste contrato, observando-
se o item 4.5.1 do Termo de Referência. 

c) A quarteirização dos serviços, em qualquer hipótese. 
d) a contratação de servidor ativo pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, assim como 

de seu cônjuge, parente em linha reta até o 39  grau, durante a vigência deste contrato; 
e) a cobrança direta ou indireta ao paciente pelos serviços médicos ou outros complementares 

referentes à assistência a ele prestada. 

8. CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

	

8.1. 	Obriga-se a CONTRATANTE: 

a) Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste Contrato; 
b) Acompanhar a execução dos serviços prestados por meio de sua Diretoria de Saúde; 
c) Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a edição de Decreto e celebração dos 

correspondentes termos de permissão de uso e sempre que uma nova aquisição lhe for 
comunicada pela CONTRATADA; 

d) Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula; 

e) Publicar em imprensa oficial extrato do presente termo de Contrato de Gestão e de seus 

aditivos até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura; 

9. CLÁUSULA NONA — DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

	

9.1. 	A Comissão de Avaliação da Execução do Contrato de Gestão, a ser constituída pelo Sr. 

Prefeito, procederá à verificação mensal do desenvolvimento das atividades e retorno obtido pela 
Organização Social de Saúde com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório 

circunstanciado do quanto apurado; 

	

9.2. 	A fiscalização e acompanhamento do contrato será realização pelo Órgão Gestor e pela 

Comissão de Avaliação da Execução do Contrato de Gestão; 

	

9.3. 	A Comissão referida no item anterior receberá, mediante protocolo, e avaliará, no prazo 

máximo de 15 (dez) dias, as prestações de contas parciais apresentadas pela CONTRATADA, 

encaminhando relatório ao gestor do contrato e ao gabinete do prefeito; 

	

9.4. 	0 Órgão Gestor do contrato será à Secretaria Municipal de Saúde, que terá como 
assessoramento a Comissão de Avaliação da Execução do Contrato de Gestão; 

	

9.5. 	A CONTRATADA deverá apresentar prestação de contas parcial, mensalmente, até o dia 15 

(dez) de cada mês, contendo as metas pactuadas e  indices  alcançados, indicadores de qualidade, 

demonstrativo integral das receitas e despesas, extratos bancários, documentos fiscais e demais 
formalidades conforme legislação municipal vigente e instruções do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo; 

	

9.6. 	Com a finalidade de aperfeiçoar o procedimento de avaliação do contrato de gestão, deverá 

a CONTRATADA encaminhar em meio eletrônico, em conjunto com prestação parcial/final de contas: 

a) arquivo no formato "ofx" das contas bancárias utilizadas para movimentação dos recursos; b) dos 

arquivos "xml" das Notas Fiscais Eletrônicas de compras; c) cópia dos arquivos integrantes do  SPED  
— Sistema Público de Escrituração Digital, exigidos nos termos da legislação vigente; d) cópia do " 

arquivo  CAGED,  exigidos nos termos da legislação vigente; 

	

9.7. 	0 Gestor do contrato notificará a CONTRATADA, sobre as irregularidades na execução do 

contrato, eventuais glosas de crédito e demais providências, até o dia 20 (vinte) de cada mês; 

	

9.8. 	A prestação de contas parcial, após análise pela Comissão, servirá como parâmetro do Órgão 

Gestor, conjuntamente com outros indicadores para acompanhamento da evolução das metas 
estabelecidas e do equilíbrio econômico financeiro do ajuste, bem como para liberação dos repasses 

a entidade; 
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10. CLAUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
10.1. 0 presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser aditado, alterado, parcial ou totalmente, 
mediante prévia justificativa por escrito que conterá a declaração de interesse de ambas as partes 
e deverá ser autorizado pelo Prefeito. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO 
11.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos do artigo 79 e 80 da Lei 8666/93 e no caso de 
inadimplemento da CONTRATADA, poderão ser retidos, cautelarmente, os créditos decorrentes do 
contrato ate o valor dos prejuízos causados, oportunamente calculados ou estimados; 
11.2. No procedimento que visa h rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que, encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias para 
manifestar-se e produzir provas, sem prejuízo de medidas acautelatórias que a CONTRATANTE poderá 
adotar; 
11.3. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a continuar 
prestando os serviços de saúde ora contratados, por um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da denúncia do Contrato; 
11.4. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da rescisão do 
Contrato, para  guitar  suas obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES 
12.1. A inobservância pela CONTRATADA de cláusula ou obrigação constante deste contrato e seu 
Anexo, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 
81, 86, 87 e 88 Lei federal n2  8.666/93 e alterações posteriores. 

a) Advertência; 
b) Multa de 2% (dois por cento) do valor do presente contrato; 
c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação; 

12.2. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato 
que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele 
ocorreu, e dela será notificada a CONTRATADA; 
12.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas 
juntamente com a alínea "b"; 
12.4. Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para 
interpor recurso, dirigido ao Diretor Municipal de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos; 
12.5. 0 valor da multa que vier a ser aplicada será comunicada a CONTRATADA e o respectivo 
montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto 
contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa; 
12.6. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito da 
CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para 
os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal 
e/ou ética do autor do fato. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA E FISCAL 
13.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA seja considerada, para todos os fins e efeitos jurídicos, 
como única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos 
profissionais utilizados na execução dos serviços objeto do presente contrato, permanecendo a 
CONTRATANTE isenta de toda e qualquer responsabilidade; 
13.2. 0 não pagamento de quaisquer obrigações trabalhistas ou tributárias pela CONTRATADA 
acarretará em imediata retenção de valores pela CONTRATANTE que fica desde já autorizada a Idd-los 
em nome da CONTRATADA; 
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13.3. 	A responsabilidade de que trata o inciso I da presente cláusula, opera-se a contar da assinatura 

do termo, não se responsabilizando a CONTRATADA por verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes 

da prestação de serviços anteriores à vigência contratual. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercida 
pela CONTRATANTE sobre a execução do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa 
de controle e autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS- Sistema Único de Saúde, 

decorrente da Lei n° 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde), ficando certo que a alteração decorrente de 
tais competências normativas será objeto de termo aditivo, ou de notificação dirigida â CONTRATADA; 
14.2. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao Secretário 
Municipal da Saúde e ao Prefeito do Município, propor a devolução de bens ao Poder Público 

Municipal, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das 
metas avençadas; 

	

14.3. 	0 Termo de referência, parte integrante do presente contrato, será utilizado para dirimir 

quaisquer dúvidas ou esclarecimentos não presentes no presente contrato, sendo que, em havendo 

divergências, prevalecerá o constante do instrumento contratual. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

	

15.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cajamar, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na 

presença de duas testemunhas. 

PATRICIA HADDAD.  
SECRETÁRIA  MUNICIPAL DE SA 
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TERMO DE REFERENCIA 
(justificativa de contratação emergencial) 

1. OBJETO 

1.1. Termo de Referência do HMEAPO - HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO  ANTONIO  POLICARPO DE 
OLIVEIRA cujo objeto é a contratação, em caráter emergencial, de instituição sem fins lucrativos 

qualificada como Organização Social em Saúde, visando a celebração de Contrato de Gestão para 
gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia que assegure 

assistência universal e gratuita 5 população no referido hospital, conforme definido neste Termo de 
Referência e seus Anexos. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR EMERGÊNCIA 

2.1. Atualmente o HMEAPO - HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA é 
operado através de contrato emergencial. O Município de CAJAMAR por não possuir servidores 

suficientes, e demais condições, para desenvolver os serviços constantes neste instrumento e por tratar-

se de serviços essenciais e sendo obrigação desta municipalidade manter a continuidade dos serviços, 

requer, contratação em "CARÁTER EMERGENCIAL", na condição de rescisão antecipada por ocasião da 
conclusão do respectivo chamamento público. 

2.2. 0 modelo de parceria com entidades sem finalidade lucrativa, regulamentado pelo Município de 
CAJAMAR 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 setor estatal não público 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. 

2.3. 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. 

2.4. Essa inovação exige um processo de ajuste organizacional da administração pública. Assim, desde o 
inicio do projeto e de maneira continuada, devem ser desenvolvidas atividades de adequação dos 
procedimentos e rotinas de trabalho institucionais, alinhadas As características do novo modelo de gestão 

com as entidades parceiras, em apoio 5 consolidação do Modelo de Atenção à Saúde. 

2.5. Nesse processo, o Município de CAJAMAR 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. 

2.6. 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: 
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a) Padronização do processo de seleção das entidades sem finalidade lucrativa, qualificadas como OS, 
para contratar com a administração pública. 
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 as 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 instancias de gestão do SUS local. 
f) Relação com as demais instancias ou espaços formais de controle social e fiscalização da prestação dos 
serviços públicos de saúde. 

2.7. Dentre estes aprimoramentos instituidos 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 publicidade e transparência 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 continuo 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. 

2.8. A organização e funcionamento das instancias 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. 

2.9. Com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento nessas unidades, e cumprindo programa do 
atual governo, adotou-se o modelo de gerenciamento do hospital por Organizações Sociais, no sentido de 
proporcionar a administração local maior autonomia gerencial, liberando-a dos controles dos meios, que 

passa a ser realizado sobre os resultados alcançados. 

2.10. 0 Município de CAJAMAR 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 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 os usuários, 
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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  Areas  estratégicas. 

2.11. 0 estudo para contratação de Organização Social de saúde levou em consideração metodologias já 

existentes no mercado fomentado por modelos de organizações que atuam na  Area,  apresentando 
significativos resultados de êxito, no tocante aos princípios da economicidade, efetividade e 

vantajosidade, qualidade dos serviços e aplicação dos dividendos excedentes na evolução da instituição 
trazendo a confiabilidade no sistema. 

2.12. Para demonstrar a vantajosidade econômica do Município na adoção deste modelo de 

administração, ou seja, a prefalada vantajosidade nas contratações de Organizações Sociais em Saúde é 

necessário analisar ao menos dois aspectos principais: um relaciona-se A prestação a ser executada por 
parte da Administração Pública, e o outro se vincula A 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 A situação de menor custo e maior beneficio para a 
Administração Pública. 

2.13. Contudo, a vantajosidade pode ser analisada por diferentes aspectos, além da dimensão econômica, 
como, por exemplo, o melhor e mais eficaz atendimento ao cidadão. 

2.14. A busca pela eficiência, efetividade e vantajosidade dos serviços de assistência médica prestada A 

população do Município CAJAMAR, sempre foi pautada em obedecer aos princípios e diretrizes do SUS, 

atendendo As 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. 

2.15. A garantia da oferta de ações e serviços de saúde pelas unidades hospitalares 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. 

2.16. 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. 0 

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 A análise das 

quantidades de atividades assistenciais realizadas pela unidade verificando e avaliando os desvios (para 
mais ou para menos) ocorridos em relação As 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 

econômico-financeiro, efetivada através de novo Termo Aditivo, acordadas entre as partes nas 
respectivas reuniões para ajuste semestral e anual do referido Contrato. 

2.17. Mostra-se vantajosa para a Administração Pública a contratação de uma OS, 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 aten' imento 
prestado aos cidadãos que demandam os serviços dessas Unidades Assistenciais de Saúde. 
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2.18. 0 sistema de OS 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 Unidade Hospitalar sob o modelo de OS a ter um ganho de eficiência. 

2.19. A Parceria desenvolvida com Organizações Sociais e o Município de CAJAMAR 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 OS utiliza controles de empresa privada, 

principalmente em relação As áreas contábil, financeira, suprimentos e RH e isso traz melhorias para o 

desempenho geral da Organização. 0 formato de OS propicia a flexibilidade de gestão necessária a uma 

melhor atuação devido 5 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 hospitais 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. 

2.20. 0 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 (OS), 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. 

2.21. Pelas exposições acima, considera-se fundamental e premente como solução, a contratação de 

Organização Social para gerenciar os serviços assistenciais de saúde, aplicando metodologias próprias, 

sistemas adequados ao total funcionamento de todas atividades contratadas, com emprego de pessoal 
altamente qualificado, aquisição de equipamentos novos com tecnologia compatível com a necessidade 
do sistema de 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 5 promoção de práticas 
inovadoras no auxilio das competências do ente público, denominado Organização Social de Saúde. 

3. 	INFORMAÇÕES SOBRE 0 HMEAPO 

A população beneficiada com o HMEAPO é todo o município de Cajamar. 0 Hospital Enfermeiro Antônio 

Policarpo de Oliveira deverá ser uma Unidade Ambulatorial para diagnóstico, tratamento e de orientação 

de conduta terapêutica para diferentes especialidades médicas. 

3.1. 	Atendimento a pacientes na unidade e referenciados pela Central de Regulação da Secretaria de 

Saúde de Cajamar: 
O serviço a ser oferecido pelo HMEAPO, sob gerenciamento da Organização Social, inclui Radiografia, 

Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia Convencional e doppler, Eletrocardiograma, endoscopia 

digestiva alta e baixa, Anátomo-Patológico e Coleta de Exames Laboratoriais (EXAMES LABORATORIAIS E 
COLETAS SERÃO SOMENTE PARA USUARIOS INTERNOS) observando o fluxo de agendamento,gerenciado 

pela Central de Regulação do Município. 
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3.2. 

Especialidades Médicas: 

Pronto Socorro: Cirurgia Geral, Clinica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia e Pediatria. 

Hospitalar: Cirurgia Geral, Clinica Médica/Medicina Interna, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia, Pediatria 
e Anestesia. 

Ambulatorial: Neurologia, Psiquiatra, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia Pediátrica, 

Radiologia (segundo Regulação Municipal — Tomografias/laudos), Exames cardiológicos (MAPA e 
Holter/laudo) 

Consultas Não Médicas: Enfermagem, Nutricionista, Fonologia, Psicologia, fisioterapia. Outros 
especialistas (sem atendimento clinico): Farmacêutico, Serviço Social. 

3.3. 	Outros Serviços: 

Central de Material Esterilizado — CME, Serviços de Farmácia, Arquivo de Prontuários de Pacientes e 
Estatísticas, Manutenção Geral. Deverá contar ainda com Vigilância e Segurança Patrimonial, 

Informatização, Serviço de Higienização, Gases Medicinais, Gerência de risco e de resíduos sólidos e 
demais setores administrativos. 

4. 	PRESSUPOSTOS E DEFINIÇÕES 
4.1. 	Atendimento Ambulatorial: 

No Hospital Municipal Enfermeiro Antonio Policarpo de Oliveira — HMEAPO poderão ser disponibilizadas 

consultas ambulatoriais, para usuários encaminhados pela Central de Regulação Municipal para as 
especialidades previamente definidas, no limite da capacidade operacional do ambulatório. 

4.2. 	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico — SADT Interno: 

Entende-se por SADT Interno a disponibilização de exames e ações de apoio diagnósticos e terapêutico A 

usuários atendidos no atendimento do HMEAPO. 

4.3. 	Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico — SADT Externo: 

Entende-se por SADT Externo a disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico 

aos usuários encaminhados ou oriundos das unidades básicas de saúde ou por meio da Central de 
Regulação Municipal. 

4.4. 	Projetos especiais e novas especialidades de atendimento: 

Se, ao longo da vigência do contrato, de comum acordo entre as partes, a Contratada ou o Contratante 

se propuserem a realizar outros tipos de atividades, diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela 
introdução de novas atividades diagnósticas e/ou terapêuticas, seja pela realização de programas 

especiais para determinado tipo de patologia, essas atividades deverão ser previamente estudadas e 

pactuadas pela Diretoria de Saúde de Cajamar. Essas atividades serão autorizadas após análise técnica, 
quantificadas separadamente do atendimento rotineiro do Hospital Regional de Cajamar, sendo, então, 
elaborado o orçamento econômico-financeiro, discriminado e homologado através de Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão. 

4.5. 	Gestão: 

Tendo em vista que o HMEAPO funcionará com o perfil descrito, sob Contrato de Gestão, cabe ao Órgão 

Fiscalizador do Contrato Diretoria de Saúde, acompanhar os indicadores definidos no Contrato de Gestão. 
4.5.1. A Contratada deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitac5o técnica e legal, com 
quantitativo compatível para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados. Deverá obedecer As 

normas do Ministério da Saúde — MS, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 
Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, assim como as Resoluções dos Conselhos 
Profissionais. 

4.5.2. A Contratada deverá possuir um responsável técnico (médico), com registro no respectivo 

conselho de classe. 
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4.5.3. Cada médico designado como Diretor/Responsável Técnico do Hospital Enfermeiro Antonio 

Policarpo de Oliveira, somente poderá assumir a responsabilidade técnica por até 02 (duas) Unidades 

cadastradas pelo Sistema Único de Saúde deste Município, conforme previsto pelo CRM. 

4.5.4. A equipe médica deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento dos 

serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do titulo ou certificado da 
especialidade correspondente, devidamente registrado no CRM (Resolução CFM n2. 1634/2002), 
ensejando que o HMEAPO, realize a atividade assistencial quantificada no Contrato de Gestão. 

4.5.5. A Contratada deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais 

e de atendimento escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável Técnico. As rotinas devem 

abordar todos os processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os aspectos organizacionais 
até os operacionais e técnicos; 

4.5.6. A Contratada deverá adotar Prontuário médico do Usuário, com as informações completas do 

quadro clinico e sua evolução, intervenções e exames realizados, todas devidamente escritas de forma 

clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento (médicos, 

equipes de enfermagem, fonologista, psicóloga, nutrição e demais profissionais de saúde que o assistam). 

Os prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço de Arquivo de Prontuários. 

4.5.7. A Contratada deverá dispor de serviços de informática com sistema para gestão hospitalar que 

contemple no mínimo: marcação de consultas, exames complementares, controle de estoques 

(almoxarifado e farmácia), sistema de custos, prontuário médico (observando o disposto na legislação 

vigente, incluindo a Resolução CFM ng. 1.639/2002), serviços de apoio e relatórios gerenciais, que 

permitam ao Fiscalizador do Contrato/Secretaria de Saúde verificar os indicadores e informações 

especificados no Contrato de Gestão. Promover todos os equipamentos necessários para a informatização 

de todas as unidades e setores do Hospital; Microcomputadores, monitores, teclados,  mouses,  servidores, 
nobreak, impressoras, suporte para  CPU,  de forma a viabilizar a implantação do Sistema de Informação, 

bem como a aquisição de sistemas e programas. 

Nota: Com relação à informatização do Hospital e Maternidade Municipal de Cajamar — Enfermeiro 

Antônio Policarpo de Oliveira, a Organização Social, em sua Proposta deverá apresentar descrição das 

funcionalidades do Sistema de Informação a ser implantado. 

4.5.8. A Contratada deverá desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, atendendo as normas da 

Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT, assim como deverá implantar e desenvolver uma Política de 

Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a  NR  n° 32/2005. 

4.5.9. A gestão do HMEAPO deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir toda a documentação 

exigida. 

4.5.10. A Contratada deverá dispor de um Núcleo de Manutenção Geral — NMG que contemple as áreas 

de manutenção preventiva e corretiva, predial, hidráulica e elétrica, assim como um serviço de 

gerenciamento de equipamentos de saúde. 

4.5.11. A Contratada deverá disponibilizar, mediante contratação, dentro das regras legais, do serviço de 
NASEF (Núcleo de Apoio a Serviço Especializado em Fisioterapia) que tem por objetivo apoiar, aqnpliar, 

aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde. 

5. 	ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS 
5.1. 	ESTRUTURA LEITOS 

• Leitos: 69 leitos de internação, sendo 05 leitos de Retaguarda (não habilitados no CNES); 
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• Setor de Internação: Posto de Enfermagem — 01 sala; Maternidade -18 leitos (alojamento 

conjunto), Clinica Médica e Cirúrgica — 20 leitos; Pediatria 06 leitos; Berçário — 03 isoletes e 02 berços 
aquecidos; Central de Abastecimento de Farmácia —01 sala; Espera — 01 sala; 
• Pronto Socorro Adulto: Urgência/Emergência —01 sala; Recepção e Espera —01 sala; Classificação 

de Risco —01 sala; Consultórios Médicos—OS salas; Gesso —01 sala; Curativo e Sutura —01 sala;  ECG  —01 
sala; Inalação e Coleta de Exames Laboratoriais — 01 sala; Farmácia Satélite — 01 sala, Medicação 
Intramuscular e Endovenosa —01 sala; 

• Observação Adulto: 03 leitos; 
• Serviço de Imagem: Raios — X —01 sala; Tomografia —01 sala e  USG  —01 sala. 
• Laboratório de Análises Clinicas: Processamento —01 sala; 
• Atendimento Obstétrico: Consultório — 01 sala; 
• Pré- Parto: 05 leitos, sendo 01 leito —  PPP;  
• Observação Obstétrica: 03 leitos; 
• Pronto Socorro Infantil: Urgência/Emergência — 01 sala; Recepção e Espera — 01 sala; Posto de 
Enfermagem — 01 sala; Inalação, Coleta de Exames Laboratoriais, Medicação Intramuscular e Endovenosa 
— 01 sala; 

• Observação Pediátrica: 06 leitos; 
• Consultórios de Especialidades Médicas: 01 sala; 
• Equipe Multiprofissional: Apoio - 01 sala; 
• Centro Cirúrgico: Com 04 salas de cirurgia; 03 leitos de recuperação pós-anestésica; Farmácia 
Satélite: Dispensagão para Centro Cirúrgico, Pré-parto e Centro-Obstétrico; Conforto médico 01sala; 
• Central de Material: Com  Areas  distintas para Lavagem (com Monta Carga), Limpeza e 
Desinfecção; Preparo; Esterilização e Armazenamento — Arsenal; 
• Apoio Assistencial e Administrativo: Faturamento — 01 sala; Tecnologia da Informação — 01 sala; 

Coordenação —01 sala; Serviço Social —01 sala; Conforto Médico —01 sala; Conforto de Enfermagem —01 

sala; Reunião — 01 sala; Almoxarifado Material Médico — 01 sala; Almoxarifado de Medicamentos — 01 

sala; Vestiários —01 masculino e 01 feminino; Manutenção — 01 sala;  SAME  —01 sala; 
• Nutrição e Dietética: Copa — 01 sala; Cozinha — 01 sala; Almoxarifado de alimentos — 01 sala; 

Câmaras frigorificas - 01; 

• Higiene e Limpeza: Almoxarifado/Depósito —01 sala. 

0 Hospital conta ainda rampas de acesso, grande  Area  externa e de estacionamento, tanque de oxigênio, 

gerador, compressor de vácuo e ar comprimido, cabine primária, morgue e abrigo de resíduos, além de 

espaço para implantação de lanchonete (podendo ser locado pela contratada, devendo esta aplicar os 

recursos oriundos da locação na manutenção e compra de equipamentos para o hospital). 
5.1.2. EQUIPAMENTOS A SEREM COMPRADOS PELA CONTRATADA COM RECURSOS DO CONTRATO 
• 54 camas  fowler  hospitalares, 3 movimentos com colchões (revestimento impermeável) 

• 40 poltronas reclináveis para acompanhante (revestimento impermeável) 

• 10 longarinas de 03 lugares para  Areas  de espera 

• 01 "Carrinho" de Anestesia 

5.2. ATIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR 

5.2.1. HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO  ANTONIO  POLICARPO DE OLIVEIRA — HMEAPO — Atendimento 
24 horas, de segunda-feira a domingo, com atendimento em urgência e emergência, nas seguintes 

especialidades: clinica médica, pediatria, ginecológica e obstétrica, cirurgia geral e ortopedia nas 24 horas 

do dia, com atendimentos adulto e infantil. Obs.: exceto ortopedia, com horário de atendimento das 07 
às 19hrs. 

Manter atendimento ambulatorial de 12 horas, de segunda feira a sexta feira, como seguimento dos 

pacientes que obtiveram alta hospitalar com consultas médicas exames de diagnóstico por imagem e 
exames laboratoriais. 

Serviços de apoio diagnósticos e terapêutico nas seguintes especialidades: ultrassonografia geral, 
ecocardiografia, doppler vascular venoso e arterial, teste do olhinho, teste do ouvido do recém-nascido, 
eletrocardiograma, radiologia, tomografia e endoscopia digestiva alta e baixa.  

Praça José Rodrigues do Nascimento n°. 30- Centro - Cajamar/SP 	Fone: (11) 4446-7699 	Fax: ( 1 ) 4446-7597  
email:  dirlicitacoes@cajamansp.gov.br  — compras@cajamansp.gov.br  

PAP  



Prefeitura do Municipio de Cajamar 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Licitações, Contratos e Logística 

Produção Assistencial 

- 50 internações obstétricas por mês; 
- 100 internações adultas por mês; 
- 50 internações pediátricas por mês; 
- 40 partos por mês, com cobertura obstétrica nas 24 horas do dia; 
- 60 cirurgias gerais de pequeno e médio porte por mês, excluindo as obstétricas, com cobertura nas 24 
horas do dia nas especialidades de cirurgia geral, ortopedia, obstetrícia. 

Atendimento às urgências 

- 7.000 atendimentos mensais de urgência/emergência nas especialidades clinica médica, ginecologia e 
obstetrícia, cirurgia geral e ortopedia nas 24 horas do dia; 

- 2.500 atendimentos mensais de urgência/emergência em pediatria. 

- Atendimentos nas especialidades de psiquiatria, neurologia e'cardiologia. 

Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico —SADT 

- 100 exames de ultrassonografia geral 

- 10 exames de doppler vascular venoso e arterial 

- 40 exames de teste do olhinho 

- 40 exames de teste do ouvido recém-nascido 

- 150 exames de eletrocardiogramas 

- 2.500 exames de radiologia (até 10% com laudo) 

- 10.000 exames de analises clinicas (internos ao hospital e pronto socorro) 
- 100 endoscopias digestivas alta e baixa 

- 30 exames de MAPA 

- 20 exames de holter 

	

6. 	CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS AO FISCALIZADOR DO 

CONTRATO/DIRETORIA DE SAÚDE 

6.1. - A Contratada encaminhará ao Fiscalizador do Contrato/Diretoria de Saúde toda e qualquer 

informação solicitada, na formatação e periodicidade por esta determinada. As informações solicitadas 

referem-se aos aspectos abaixo relacionados: 

• Relatórios contábeis e financeiros; 

• Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; 

• Relatório de Custos; 

• Censo de origem dos pacientes atendidos; 

• Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; 

	

7. 	SISTEMA DE PAGAMENTO 

7.1— REGRAS E CRONOGRAMA DO SISTEMA DE PAGAMENTO 

Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam estabelecidos 
os seguintes princípios e procedimentos: 

7.1.1. 0 pagamento referente à 12  parcela será repassado em até 10 dias após a assinatura do contrato, 

os demais serão realizados até o 152  dia do mês subsequente. 

7.1.2. A atividade assistencial da CONTRATADA conforme especificação e quantidades relacionadas no 
Termo de Referência, nas modalidades abaixo assinadas: 
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7.1.3. As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina do atendimento 
a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da CONTRATADA. 

7.1.4. Os pagamentos h CONTRATADA dar-se-ão mensalmente, na razão de 1/6 (um sexto) do montante 
estimado no item anterior. 

7.1.5. Os pagamentos estão vinculados à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua 

valoraglo, de acordo com o estabelecido na Tabela I (item 7.2.2.3). A avaliação da parte variável será 

realizada bimestralmente, a partir da assinatura do contrato de gestão, podendo gerar um ajuste 

financeiro A menor nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance dos indicadores, pelo 
HMEAPO. 

7.1.6. Visando acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das atividades 

estabelecidas, a CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente, até o dia 10 (dez), a documentação 
informativa das atividades assistenciais realizadas pelo HMEAPO. 

7.1.7. As informações acima mencionadas  sell()  encaminhadas através dos registros no SAI — Sistema de 

Informações Ambulatoriais, de acordo com normas e prazos estabelecidos pelo Fiscalizador do 
Contrato/Secretaria de Saúde. 

7.1.8. As informações mensais relativas A produção assistencial, indicadores de qualidade, movimentação 

de recursos econômicos financeiros e dados do Sistema de Custos Hospitalares, serão encaminhadas ao 

Fiscalizador do Contrato/Secretaria de Saúde e de acordo com normas, critérios de segurança e prazos 

por ele estabelecidos. 

7.1.9. 0 Fiscalizador do Contrato/Diretoria de Saúde procederá à análise dos dados enviados pela 

CONTRATADA para que sejam efetuados os devidos repasses de recursos. 

7.1.10 Da análise referida no item anterior, poderá resultar uma repactuagio 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 bimestral do Contrato de Gestão. 

7.2 SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

Com a finalidade de estabelecer A sistemática e os critérios de pagamento, ficam estabelecidos os 

seguintes princípios e procedimentos: 

7.2.1 AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE 

(Parte Variável do Contrato de  Gestic)  — 10%) 

Os valores percentuais apontados na Tabela I inserida no item 7.2.2.3 — Avaliação de Parte Variável, para 

valoração de cada um dos indicadores será utilizada para o cálculo de valor variável a ser pago, conforme 

especificado no item 7.1.4.1 e 7.1.4.2 deste documento. 

7.2.2 AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS NAS QUANTIDADES DE ATIVIDADE ASSISTENCIAL 
(Parte Fixa do Contrato de Gesto — 90%) 

7.2.2.1 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos 

meses subsequentes aos períodos de avaliação, que ocorrerão bimestralmente após assinatura do 

contrato de gestão. 

7.2.2.2 A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas 

conforme explicitado na Tabela que segue. Os desvios serão analisados em relação As quantidades 

especificadas para cada modalidade de atividade assistencial especificada neste Termo de Referência — 
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Descrição de Serviços e gerarão uma variação proporcional no valor do pagamento de recursos a ser 

efetuado à CONTRATADA, respeitando-se a proporcionalidade de cada tipo de despesa especificada neste 
Termo de Referência. 

7.2.2.3 TABELA I — Tabela para pagamento da atividade realizada conforme percentual de volume 

contratado, para contratos de gestão para gerenciamento de ambulatórios: 

ATIVIDADE REALIZADA VALOR A PAGAR 

Acima do volume contratado 	100% do peso percentual da atividade internação 
Consultas 	Entre 85% e 100% do volume contratado 100% do peso percentual da atividade 
internação 

Médicas 	Entre 70% e 84,99% do volume contratado 	90% X peso percentual da atividade 
internação X orçamento do HMEAPO (R$) 

Menos que 70% do volume contratado 70% X peso percentual da atividade internação X 
orçamento do HMEAPO (R$) 

Acima do volume contratado 	100% do peso percentual da atividade da consulta não médica 
Consultas 	Entre 85% e 100% do volume contratado 100% do peso percentual da atividade da 
consulta não médica 

Não 	Entre 70% e 84,99% do volume contratado 	90% X peso percentual da atividade do hospital 
dia X orçamento do HMEAPO (R$) 

Médicas 	Menos que 70% do volume contratado 70% X peso percentual da atividade do hospital 

dia X orçamento do HMEAPO (R$) 

Entre 70% e 84,99% do volume contratado 	90% X peso percentual da atividade 

ambulatorial X orçamento do HMEAPO (R$) 

Acima do volume contratado 	100% do peso percentual da atividade SADT 

SADT Externo Entre 85% e 100% do volume contratado 100% do peso percentual da atividade SADT 

Entre 70% e 84,99% do volume contratado 	90% peso percentual da atividade SADT X 

orçamento do HMEAPO (R$) 
Menos que 70% do volume contratado 70% X peso percentual da atividade SADT X orçamento 

do HMEAPO (R$) 
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GABINETE DO PREFEITO 

A 

Diretoria de Licitações, Contratos e Logística. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 12869/2019 

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde 

Objeto: Contratação em caráter emergencial, de instituição sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social em Saúde no Município de Cajamar, visando a 

celebração de Contrato de Gestão para gerenciar, operacionalizar e executar ações e 

serviços de saúde em regime de 24 horas/dia que assegure assistência universal e 

gratuita à população no HMAEPO — HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO 

POLICARPO DE OLIVEIRA, conforme Termo de Referência e seus Anexos, pelo período 

de 180 (cento e oitenta) dias. 

DESPACHO 

1. 	Face a solicitação da Diretoria requisitante, bem como Parecer jurídico Favorável, 

AUTORIZO e RATIFICO a Licitação para a contratação solicitada, nos termos do Artigo 

24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e Alterações, a Favor da empresa CENTRO DE 

ESTUDOS E PESQUISAS  "DR.  JOÃO AMORIM", no valor global de R$ 14.058.321,06 

(quatorze milhões cinquenta e oito mil trezentos e vinte e um reais e seis centavos). 

Sigam-se os ulteriores termos, para que sejam tomadas as devidas providências. 

Cajamar, 06 de (31' embro)de 2019.  

DAN! 	 ACHA 
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Pela CONTRATADA: 

Nome: 	
W;1/4ss ÇN)<'AJI\S 

Assinatura: 

()cLLT5ti.4  
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RG:  32.  

Nome: 

Cargo: 

CPF: S9 

A.,27 

Prefeitura do Munictp" io de Cajamar 
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Licitações, Contratos e Logística. 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Danilo Barbosa Machado 
Cargo: Prefeito 
CPF: 315.186.348-50 	RG: 30.419.688-5 
Data de Nascimento: 29/04/1983 
Endereço residencial completo: Rua Pontal, n° 978 — Quadra F, Serra dos Lagos — Cajamar/SP — CEP 
07781-760  
E-mail  institucional: labineted.L.I,L. 	..1.Esiov.br;  
E-mail  pessoal: danilojoad@ 
Telefone(s): (11) 9.42/0-140 

Assinatura: 	 Aa 

Cargo:  	 CkJ\I 	ÇL..)C1--_k_,n A> 
CPF:   X1 S 	11\14  
Data de Nascimento:  	\  / (\.1) /  1(.-)   
Endereço residencial completo:  	UV,. Li& 	 S   
E-mail  institucional:  	 :SKI\  o,kb. À. .   
E-mail  pessoal: 	  

Telefone(s):  	"N)\   

Data de Nascimento:   04 	/  19'   

Endereço residencial completo:   ?Li  a At-Le  r‘,0 	19010(4c.  cit G 2  -- 
E-mail  institucional:  	C-e.ICyyj 	C.e_ 	, tyLS  -  (1, •   

E-mail  pessoal:   ,.4?43-1/. y;k  *WILLA_CtiA 	CQ Ctivt  en-S •  ilft  

Telefone(s):   ), •  -?461.‘ _  J 	 ) 	9 	.  

Assinatura: 
	 e_c,t ctcA 
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Prefeitura do Município de Cajamar 
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Licitações, Contratos e Logística. 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

Declaração de documentos  it  disposição do tribunal 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 

CNPJ N°: 46.523.023/0001-81 

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DOUTOR JOÃO AMORIM" 

CNPJ N°: 66.518.267/0001-83 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): CONTRATO N°90/2019 

DATA DA ASSINATURA: 07/12/2019 

VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

OBJETO: Contratação, em caráter emergencial, de instituição sem fins lucrativos qualificada como Organização 

Social em Saúde no Município de Cajamar, visando a celebração de Contrato de Gestão para gerenciar, 

operacionalizar e executar ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia que assegure assistência 

universal e gratuita à população no HMAEPO - HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO 

POLICARPO DE OLIVEIRA, conforme Termo de Referencia e seus Anexos. 

VALOR: R$ 14.058.321,06 (Quatorze milhões e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e seis 

centavos). 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os 

demais documentos originais, atinentes h. correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo 

administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de  Sao  Paulo, e serão 

remetidos quando requisitados. 

Cajamar/SP, 07 de dezembro de 2019. 

RESPONSÁVEL: 	Patricia  Haddad  

Secretária Municipal de Saúde 

coordenadoradm.saude@cajamar.sp.gov.br  

DOE — 10/04/2014.  

Praça José Rodrigues do Nascimento ne. 30— Agua Fria — Cajamar/SP 	Fone: (11) 4446-7699  
email:  dir.licitacoes@caiamar.sp.gov.br  — compras@cajamar.sp.gov.br  



Prefeitura do Municipio de Cajanzar 
Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Licitações, Contratos e Logística 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE: Prefeitura do Município Cajamar 

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DOUTOR JOÃO AMORIM" 

OBJETO: Contratação, em caráter emergencial, de instituição sem fins lucrativos qualificada como 
Organização Social em Saúde no Município de Cajamar, visando a celebração de Contrato de Gestão para 
gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia que assegure 
assistência universal e gratuita à população no HMAEPO - HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO  
ANTONIO  POLICARPO DE OLIVEIRA, conforme Termo de Referência e seus Anexos. 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 90/2019 

Nome Danilo Barbosa Machado 
Cargo Prefeito 
RG n° 30.419.688-5 
Endereço (*) R. Pontal, 978 — Serra dos Lagos — Cajamar/SP 
Telefone (11) 4446-7699 

E-Mail  gabinete@cajamar.sp.gov.br  

(*) Não deve ser o endereço do Orgdo e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado (a), 
caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome Patricia  Haddad  
Cargo Secretária Municipal de Saúde 
Endereço Comercial do 
brgdo/Setor 

Av. Tenente Marques, n° 3780 — Polvilho — Cajamar/SP 

Telefone e Fax.  Tel.  (11) 4448-1750 
E-Mail  coordenadoradm.saude@cajamar.sp.gov.br  

Cajamar/SP, 06 de dezembro de 2019. 

RESPONSÁVEL:  Patricia Haddad t cia HADDAD 
unicipal de  saúde  M 	

OPAL DE CAJAMAR  

Praça José Rodrigues do Nascimento n°. 30 — Agua Fria — Distrito Sede — Cajamar/SP 	Fone: (11) 4446-7699  
email:  dir.licitacoes@cajamar.sp.gov.br  — comoras@caiamar.sp.gov.br  



Prefeitura do Municipio de Cajamar 
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Licitações, Contratos e Logística. 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
CONTRATADO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DOUTOR JOÃO AMORIM" 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 90/2019 

OBJETO: Contratação, em caráter emergencial, de instituição sem fins lucrativos qualificada como 
Organização Social em Saúde no Município de Cajamar, visando a celebração de Contrato de Gestão 
para gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia que 
assegure assistência universal e gratuita à população no HMAEPO - HOSPITAL MUNICIPAL 
ENFERMEIRO ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA, conforme Termo de Referência e seus 
Anexos. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 
conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do 
TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de  Sao  Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: Cajamar, 07 de dezembro de 2019. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Patricia  Haddad  
Cargo: Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 019.524.107-03 	RG: 8.405.747-0 RJ 
Data de Nascimento: 11/04/1971 
Endereço residencial completo: Rua Severiano da Fonseca, 255 — Jd Guanabara/RJ  
E-mail  institucional: coordenadoradm.saude@cajamar.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: 
Telefone(s): (21)9.9916-9959 

Assinatura: 

Praça José Rodrigues do Nascimento n°. 30 — Água Fria Distrito Sede — Cajamar/SP 	Fone: (11) 4446-7699  
email:  dir licita 	'amar • ov — comaras@caiamar.so.gov.br  
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