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CONTRATO 017/2021

O Centro Médico de Combate ao Coronavírus (Tenda) de acolhimento conta com 22

(vinte e dois) leitos, sendo 18 leitos de retaguarda e 04 leitos de emergência, com

instalação provisória anexa ao HMEAPO — Hospital Municipal Enfermeiro Antônio de

Oliveira. Conta com uma equipe de acolhimento e classificação de risco que atende os

usuários que buscam o Hospital por iniciativa própria e os encaminhamentos de

pacientes realizados pelas Unidades Básicas de Saúde e UPA. O paciente, que necessitar

permanecer em Observação, permanecerá nos leitos da própria Tenda.

DESMOBILIZAÇÃO

Manifestação sobre o Término do Contrato

Decorrido o prazo de finalização do convênio nº 0017/2021, realizamos em 14 de

setembro de 2021, o processo de desmobilização das atividades na tenda de

acolhimento conta com 22 (vinte e dois) leitos, sendo 18 leitos de retaguarda e 04 leitos

de emergência , enfermaria COVID e Triagem no Hospital Municipal Enfermeiro Antônio

de Oliveira.

Todo processo foi de desmobilização, foi acompanhado pelo representante da Secretaria

Municipal de Cajamar.

ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas no Centro Médico de Combate ao Coronavírus (Tenda) são

monitoradas por sistema de informática e planilhas de excel para consolidação dos

dados. Todos os profissionais são cadastrados no CNES, o que permite o faturamento por

procedimento e profissional.



GESTÃO DE PESSOAS

Os colaboradores do Centro Médico de Combate ao Coronavírus (Tenda), 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  – Retirada de bens não patrimoniais - Prestadores serviços.

Referente aos ofícios 077/2021, 078/2021 e 079/2021 a retirada dos equipamentos e

mobiliários, não patrimoniais pertencentes à prestadora NELMAR, EXTINSANT, PRONTO

DEA utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, devolvidos à

responsabilidade deste prestador. A conferência, bem como o acompanhamento da

retirada dos bens, foi acompanhada por um representante da instituição.

ANEXO 02  – Ficha de Atendimentos (FAA)

Referente aos atendimentos da desmobilização da Tenda COVID, foram acolhidos no dia

14/09/2021 das 07:09hs até às 23:40hs um total de 81 pacientes, conforme relatório

em anexo.

ANEXO 03 – Inventário de patrimônio

Referente aos ofícios 081/2021 e 082/2021, segue listagem com inventário das

quantidades de equipamentos e mobiliário do Centro Médico de Combate ao Coronavírus

(Tenda), realizado conferência in loco e entrega de listagem com os bens para o fiscal de

patrimônio da Prefeitura de Cajamar, os itens que não são de responsabilidade do Centro

de Estudos e Pesquisa “Dr. João Amorim”, foram retirados pela Secretaria do Patrimônio.



ANEXO 04 – Copa

Em decorrência da finalização do contrato 17/2021, referente ao Centro Médico de

Combate ao Coronavírus (Tenda), realizaremos a retirada dos itens de uso particular da

copa (geladeira, microondas e mesa de refeitório), retornando ao setor de origem,

cozinha do HMEAPO — Hospital Municipal Enfermeiro Antônio de Oliveira do Hospital.

São Paulo, 14 de setembro de 2021.
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