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Edital de Chamamento Público nº 01/2021 – SAÚDE (simplificado) 
 
 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público o presente Edital de Chamamento Público para seleção e aprovação de 
organização social de saúde, qualificadas em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 6.246, de 
03 de junho de 2008, visando celebrar Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e 
execução dos atendimentos dos casos de Covid-19, na UPA Piracicamirim. 

 
 

1. DO PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
 

1.1.  A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de organização social de saúde para a 
celebração de contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e a execução dos 
atendimentos dos casos de Covid-19 e/ou síndromes respiratórias agudas, na Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA Piracicamirim, em regime 24 horas/dia. 
 
1.2.  O procedimento de seleção será fundamentado pela Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 
Lei Municipal nº 6.246, de 03 de junho de 2008 e demais normativos aplicáveis, além das condições 
previstas neste Edital.   
 
1.3. Será selecionada 01 (uma) única proposta, conforme a ordem de classificação. 
 
 
2. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 
2.1. O objeto do Contrato de Gestão é destinado ao gerenciamento, operacionalização e a execução dos 
atendimentos dos casos de Covid-19 e/ou síndromes respiratórias agudas, na Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA Piracicamirim, em regime 24 horas/dia. 

 
2.2. O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço, 
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 
2.3. Caso haja permanência da situação de calamidade sanitária, a vigência do contrato poderá ser 
renovada por até igual período, por acordo entre as partes e desde que comunicada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.    
 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 
3.1. A contratação almejada se faz necessária diante o agravamento dos casos de COVID-19 no município 
e, principalmente, diante a falta de profissionais da área de saúde para a realização dos atendimentos na 
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rede pública municipal. Temos que após 01 (um) ano de pandemia, as equipes médicas, de enfermagem 
e auxiliares de saúde se encontram esgotadas diante da sobrecarga de serviços, que tiveram seus períodos 
de férias canceladas durante todo período. A contratação de Organização Social da Saúde para gestão da 
UPA Piracicamirim permitirá o remanejamento temporário de servidores, a concessão de férias atrasadas 
e a ampliação dos atendimentos nas demais Unidades de Saúde. 
 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar do presente processo seletivo somente as entidades já qualificadas como 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE pelo município de Piracicaba/SP, de acordo com a Lei Municipal nº 
6.246, de 03 de junho de 2008; e que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL. 
 
4.1.1. Demais entidades interessadas poderão requerer sua qualificação, desde que apresente toda 
documentação exigida no art. 223, da Lei Municipal nº 6.246/08, em até 02 (dois) dias úteis antes da data 
da sessão pública de abertura. O requerimento e todos os documentos necessários devem ser entregues 
na Secretaria Municipal de Saúde, conforme ANEXO C – EXIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE 
QUALIFICAÇÃO, sendo o resultado publicado no diário oficial do município. 
 
4.2. As ORGANIZAÇÕES SOCIAIS devem examinar todas as disposições deste EDITAL, seus Anexos e realizar 
visita técnica. A apresentação de documentação e respectivo plano de trabalho e propostas implicam na 
aceitação incondicional dos termos deste instrumento convocatório. 
 
 
5.  DA VISITA TÉCNICA  
 

5.1. As ORGANIZAÇÕES SOCIAIS interessadas deverão realizar visita técnica na Unidade de Pronto 
Atendimento do Piracicamirim, local onde serão realizados os serviços, para que se tenha pleno 
conhecimento das condições estruturais e técnicas para a sua efetiva realização. 
 
5.2. A visita técnica é obrigatória, devendo ser realizada por representante devidamente autorizado pela 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL e previamente agendada junto a Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone (19) 
3403-1210 ou e-mail: sems@piracicaba.sp.gov.br com o servidor Sr. Carlos Eduardo Tavares. 
 
5.3. Na ocasião da visita será emitido certificado de visita, que deverá constar no envelope de 
documentos a ser apresentado. 
 
 
6.  COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
chamamento público, a ser constituída por Portaria específica. 
 
6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos 
últimos 05 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, 
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cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer Organização Social da Saúde 
participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito 
de interesse. 
 
6.2.1.  A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá 
ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do 
substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital. 
 
6.3.  Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento 
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 
 
6.4.  A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou 
para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios 
da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
 
 
7 - PROCEDIMENTOS GERAIS DA SELEÇÃO PÚBLICA 
 
7.1. Os documentos de HABILITAÇÃO, PLANO DE TRABALHO e PROPOSTA FINANCEIRA, exigido no 
presente CHAMAMENTO PÚBLICO, deverão ser apresentados em 01 (um) envelope fechado e 
indevassável, devendo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Antônio Corrêa 
Barbosa nº 2233, 8º andar, Prédio do Centro Cívico, Piracicaba/SP, impreterivelmente, até às 13:00hs do 
dia 13 de julho de 2021. 
 
7.1.1. Não serão aceitas após à entrega dos envelopes, complementações sob alegação de insuficiência 
de dados ou informações, nem a juntada posterior de documentos que deveriam constar dos envelopes. 
 
DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO 
 
7.2. Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente ou, 
excepcionalmente, serem autenticados pela COMISSÃO DE SELEÇÃO, mediante a apresentação do 
documento original na sessão pública, ou por publicação em órgão da imprensa oficial; salvo aqueles que 
podem ser emitidos pela internet. 
 
7.2.1. Quanto aos documentos solicitados que não tenham validade expressa, os mesmos deverão ser 
expedidos com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data limite para o recebimento 
das propostas do presente CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 
7.2.2. Em todas as hipóteses não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade 
vencido. 
 
7.2.3. Sempre serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas. 
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7.2.4. Será inabilitada a entidade participante que deixar de apresentar qualquer documento exigido 
neste EDITAL e seus anexos, ou, ainda, apresentá-lo com irregularidades detectadas pela COMISSÃO DE 
SELEÇÃO.  
 
DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO  

 
7.3. O PLANO DE TRABALHO deverá deve conter os meios e recursos necessários para execução das 
atividades previstas, em atendimento às condições deste EDITAL delimitadas no ANEXO IV - ROTEIRO 
PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 
DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PROPOSTA FINANCEIRA 
 
7.4. A PROPOSTA FINANCEIRA deverá ser formulada em uma via, digitada, datada, carimbada e assinada, 
sem emendas, rasuras e borrões, contendo:  
a) Razão social, indicação do CNPJ e indicação do presente Edital (Chamamento Público nº 01/2021 – 
SAUDE – Processo nº 67.454/2021); 
b) Planilha de orçamento, com valores expressos em moeda corrente do país. 
 
7.4.1. No preço proposto deverá estar incluso todos os custos diretos e indiretos, como por exemplo: 
salários, alimentação, materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes e combustível, seguros, 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, segurança e medicina do trabalho, limpeza do local, 
durante a execução dos serviços, benefícios, tributos, uniformes, estadas e quaisquer outras despesas 
direta ou indiretamente relacionadas com a execução total dos serviços. 
 
7.4.2. A PROPOSTA FINANCEIRA deverá conter valores propostos pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL, para o 
período de 90 (noventa) dias, computadas TODAS as despesas de custeio da UPA Piracicamirim.  
 
7.4.3. A PROPOSTA FINANCEIRA terá que observar o valor estimativo total de R$ 8.000.000,00 (Oito 
milhões de reais), que é o valor máximo aceito pela Administração.  
 
7.4.4. Ao apresentar sua proposta, será considerado como aceito pela entidade todas as condições 
estabelecidas no Edital e seu Termo de Referência. Havendo divergência entre os valores numéricos e 
aqueles apresentados por extenso nos documentos da proposta apresentada, prevalecerão os de menor 
valor.  
 
7.4.5. Somente serão considerados os PLANO DE TRABALHO e PROPOSTA FINANCEIRA que abranjam a 
totalidade do OBJETO, nos exatos termos deste EDITAL e respectivos anexos.  
 

 
8 - DO CRENDENCIAMENTO 

 

8.1. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL que tiver interesse em participar da SESSÃO PÚBLICA deverá credenciar 
representante(s) por meio de Instrumento de mandato que comprove poderes para praticar todos os atos 
referentes a este CHAMAMENTO PÚBLICO, tais como formular questionamentos, interposição e 
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desistência de recurso, análise de documentos; acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) os 
poderes da outorgante. Será exigida identificação por meio de documento oficial com foto. 
 
8.2. Em se tratando de instrumento particular de mandato, este deverá ser apresentado com firma 
reconhecida. Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não contemplem 
claramente o presente CHAMAMENTO PÚBLICO.  
 
8.3. Os documentos de representação das ORGANIZAÇÕES SOCIAIS serão retidos pela COMISSÃO DE 
SELEÇÃO e juntados ao processo do CHAMAMENTO PÚBLICO.  
 
8.4. O(s) representante(s) credenciado(s) da ORGANIZAÇÃO SOCIAL deverá apresentar perante a 
COMISSÃO DE SELEÇÃO no mesmo dia, local e horário designado para o início da SESSÃO PÚBLICA de 
abertura dos ENVELOPES. 
 
8.5. Em razão do atual momento de crise sanitária, será admitido somente 01 (um) representante 
credenciados por ORGANIZAÇÃO SOCIAL, no dia da SESSÃO PÚBLICA. 
 
8.6. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL sem representante não poderá consignar em ata suas observações, rubricar 
documentos, nem praticar os demais atos pertinentes ao CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 
 
9 - DA SESSÃO PÚBLICA  
 
9.1. Todos os atos, serviços e tramitações necessárias para a seleção e conclusão do presente 
CHAMAMENTO PÚBLICO será realizada pela COMISSÃO DE SELEÇÃO.  
 
9.2. A COMISSÃO DE SELEÇÃO procederá com a rubrica de todos os documentos constantes do envelope 
apresentado e, em seguida, os mesmos serão disponibilizados aos credenciados das ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS para rubrica e verificação.  
 
9.3. É facultado à COMISSÃO DE SELEÇÃO, em qualquer fase do certame, nos termos do § 3º do art. 43 da 
Lei Federal nº 8.666/93, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a posterior inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente 
do envelope.  

 
          

10 - DA HABILITAÇÃO, DOS PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA 
 
Deverá ser apresentados os seguintes documentos relativos à HABILITAÇÃO: 
 
10.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
10.1.1. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão 
competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores;  
10.1.2. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda. 
 
10.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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10.2.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos 
Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
10.2.2. Certidão negativa de regularidade Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos 
Estaduais relativos ao ICMS, com validade em vigor. 
10.2.3. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos com a Fazenda 
Municipal, relativa à sede ou do domicílio do licitante, com relação aos tributos mobiliários (ISS); 
10.2.4. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
10.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito 
de Negativa. 
 
10.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
10.3.1.  Certidão negativa de insolvência civil e/ou Certidão Estadual de Distribuição Cível, expedida pelo 
Cartório Distribuidor da sede da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com data não superior a 180 (cento e oitenta) 
dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação. 
 
10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.4.1 As entidades devem apresentar Atestado(s) ou Certidão(ões), emitido por pessoa jurídica pública 
ou privada, que comprove sua aptidão para desempenho na atividades de gestão de serviço de saúde, 
pertinente e compatível com as características do objeto do presente CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 
10.4.2. As entidades devem comprovar, por meio de atestados, que possui no seu quadro, Responsável 
Técnico (médico), que tenha realizado ou participado da administração e gerenciamento de unidade de 
saúde equivalente ou semelhante ao objeto do presente CHAMAMENTO PÚBLICO.  
 
10.4.2.1. A comprovação do vínculo profissional com a ORGANIZAÇÃO SOCIAL de Saúde deverá observar 
a Súmula TCESP nº 25, devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:  

a) Se funcionário: registro na Carteira Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho; 
b) Se Diretor: através do contrato social ou certidão da Junta Comercial com validade em vigor; e 
c) Se profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviços: contrato firmado com o profissional até a data limite para entrega dos 
envelopes 

 
10.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
10.5.1. Comprovante de visita técnica emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
10.5.2. Declaração de que a ORGANIZAÇÃO SOCIAL não incorre nas sanções previstas nos incisos III e IV 
do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.5.3. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo seu representante legal, modelo ANEXO 
D, noticiando que:  

a) A ORGANIZAÇÃO SOCIAL não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, 
inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei Federal nº 9.854/99;  
b) Não possui agente público no exercício, a qualquer título, em cargo de direção;  
c) Declaração que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios 
de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração 
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013. 

 
DOS PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA 
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10.6. Na data e horário estabelecidos, na presença de todos os interessados, serão abertos pela 
COMISSÃO DE SELEÇÃO na Sala de Licitações da Divisão de Compras, no prédio do Centro Cívico Cultural 
e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, 1º andar, nesta 
cidade, os envelopes apresentados. 

 
10.7. Será inabilitada da disputa o participante que não apresentar todos os documentos exigidos nos 
itens 10.1. a 10.5. acima, situação que impeditiva da análise do PLANO DE TRABALHO e PROPOSTA 
FINANCEIRA. 

 
10.8. Se a decisão sobre a habilitação não puder ser proferida na sessão inaugural, a COMISSÃO DE 
SELEÇÃO suspenderá os trabalhos. A data da nova sessão pública será informada por e-mail aos 
interessados e publicada com antecedência mínima de 01 (um) dia útil, no diário oficial do município. 

 
10.9. Após a abertura dos envelopes, se ocorrer algum fato impeditivo, a ORGANIZAÇÃO SOCIAL por ele 
atingido, deverá declará-lo por escrito, sob as penas da lei, bem como não poderá desistir da proposta 
apresentada, salvo por motivo devido e expressamente justificado, decorrente de fato superveniente e 
aceito pela COMISSÃO DE SELEÇÃO. 
 
10.10. De tudo lavrar-se-á Ata, que será assinada por todos os presentes e pela COMISSÃO DE SELEÇÃO. 
Os presentes também rubricarão todos os documentos e as propostas apresentadas. 
 

11 – DA ANALISE DO PLANO DE TRABALHO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
11.1. A análise e a apreciação do Plano de Trabalho e das propostas serão realizadas pela COMISSÃO DE 
SELEÇÃO, ficando-lhes facultado o direito de consultar técnicos se necessário, mas fica vedada a inclusão 
de novos documentos que deveriam constar da proposta. 

 
11.2. A classificação e o julgamento das propostas também serão realizados pela COMISSÃO DE SELEÇÃO, 
ficando a homologação e adjudicação a cargo do Sr. Prefeito Municipal. 

 
11.3. Os critérios de analise e julgamento constam do Anexo V 
 
11.4. Serão desclassificados os programas de trabalho e as propostas que: 

 
11.4.1. não atenderem às exigências e condições do Edital; 

 
11.4.2. Com valor global incompatível com a estimativa realizada, devidamente avaliado pela Comissão 
de Seleção, após eventuais diligências complementares que ateste sua inviabilidade econômica e 
financeira; 
 
11.5. O julgamento será publicado no diário oficial do Município. 
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12.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

12.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre o presente processo seletivo devem ser realizados de forma 
exclusiva pelo e-mail:  sems@piracicaba.sp.gov.br, com a identificação do solicitante e a indicação do item 
da dúvida.  

 
12.2. A impugnação ao Edital deverá ser feita exclusivamente pelo e-mail:  sems@piracicaba.sp.gov.br, 
até o 2º (segundo) dia útil antes da data da abertura do EDITAL. Não serão conhecidas as impugnações 
apresentados fora do prazo acima. 

 
12.2.1. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, 
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 
 
12.3. Dos atos da COMISSÃO DE SELEÇÃO, caberá Recurso Administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento, ou seja, nulos. 
 
12.4. Recebido o recurso, a COMISSÃO DE SELEÇÃO poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo 
prazo, encaminhar o recurso ao Exmo. Sr. Prefeito, com as informações necessárias à decisão final. Não 
caberá novo recurso contra esta decisão. 
  
12.5.  O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 
 
13 – DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
13.1. Homologada o procedimento seletivo pela autoridade competente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIRACICABA firmará contrato de gestão com a ORGANIZAÇÃO SOCIAL selecionada. 

 
13.2. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL selecionada será convocada para assinar o contrato em até 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela entidade durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
MUNICÍPIO. 

 
13.3. No ato da contratação, a ORGANIZAÇÃO SOCIAL selecionada deverá apresentar procuração com 
firma devidamente reconhecida por cartório competente, outorgando poderes ao seu representante para 
assinar o contrato em seu nome. 

 
13.4. Se no ato da assinatura do contrato, as Certidões apresentadas para habilitação na licitação 
estiverem vencidas, a entidade selecionada deverá reapresentar novas, com validade em vigor. 
 
 
14 - DAS PENALIDADES NO PROCESSO DE SELEÇÃO  
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14.1. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL participante do presente CHAMAMENTO PÚBLICO que causar o 
retardamento do andamento do certame, prestar informações inverídicas em sua documentação para 
credenciamento, habilitação e proposta, não mantiver a proposta, fraudar de qualquer forma o 
procedimento deste CHAMAMENTO PÚBLICO, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou que não assinar o CONTRATO, ficará sujeito às 
seguintes penalidades:  
 
14.1.1 Advertência;  
 
14.1.2. Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como de celebrar convênios 
e parcerias com a Administração Pública do Município de Piracicaba/SP, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos;  
 
14.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar, bem como celebrar convênios e parcerias com 
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
desde que ressarcida a administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior;  
 
14.2. Na apuração da ocorrência de situações que ensejem a aplicação de penalidade, será sempre 
observada o direito constitucional de ampla defesa e contraditório. 
 
14.3. As penalidades não serão aplicadas em consequência de fato superveniente, justificável, aceito pela 
COMISSÃO DE SELEÇÃO e submetido à aprovação da Autoridade Superior, observando-se que somente 
serão aplicadas mediante procedimento administrativo, no qual serão assegurados o contraditório e a 
ampla defesa.  

 
15.  PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
15.1. O Valor estimado da contratação é de R$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais). 
 
15.1.2. Não será aceita propostas com valores superiores a estimativa acima.  
 
15.2. As despesas serão custeados pelas seguintes fontes de recursos: 
Federal nº 2 14712 10122001125290000 0295031201 335039 e 2 14712 10302001021910000 
0205030011 335039. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. A Administração se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por despacho 
motivado, adiar ou revogar o presente processo seletivo, sem que isso represente motivo para que as 
organizações sociais participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
  
16.2. As retificações do presente EDITAL, por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, ou provocadas 
por eventuais impugnações, serão publicadas no Diário Oficial do Município. Além disso, caso interfiram 
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na elaboração dos PLANOS DE TRABALHO e/ou PROPOSTAS FINANCEIRAS, deverão importar na 
reabertura do prazo para entrega dos mesmos, a critério da COMISSÃO DE SELEÇÃO.  
  
16.3. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se 
iniciam e expiram, exclusivamente, em dia útil de expediente da Prefeitura do Município de 
Piracicaba/SP. 
 
16.4.  A Secretaria Municipal de Saúde resolverá os casos omissos e as situações não previstas no 
presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a Administração 
Pública. 
 
16.5.  Todos os custos decorrentes da elaboração do documentos, plano de trabalho, propostas 
e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 
responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou 
indenização por parte da Administração Pública. 
 
16.6. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I – DETALHAMENTO DA UNIDADE 

ANEXO I–A – CROQUI NOVO ANEXO DA UPA 
ANEXO I–B – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL 
ANEXO I–C – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 

ANEXO II – METAS 
ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO 
ANEXO IV - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 
ANEXO V – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO 
ANEXO VI - PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO 
ANEXO B – PRODUÇÃO E CUSTOS ATUAIS 
ANEXO C – EXIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 
ANEXO D – DECLARAÇÕES 
ANEXO E -  MODELO DE PROPOSTA 
ANEXO F - TERMO DE VISITA TÉCNICA  
ANEXO G -  MINUTA DE CONTRATO  

 
 

Piracicaba, 01 de julho de 2021. 
 

 
Dr Filemon de Lima Silvano 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
1.1  O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação emergencial de instituição 
sem fins lucrativos qualificada no Município de Piracicaba como Organização Social em Saúde, visando à 
celebração de Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e a execução dos 
atendimentos dos casos de covid-19 e/ou síndromes respiratórias agudas em regime 24 horas/dia, na 
"UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PIRACICAMIRIM, DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP", pelo 
período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado caso necessário. 
 
Considerando: 

 
a. A declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta situação 
de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus; 
b. A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019; 
c. A necessidade referenciada pelo Ministério da Saúde sobre a necessidade de internação em leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva na ordem de 5% e em leitos de enfermaria na ordem de 10% dos 
pacientes confirmados para infecção pelo novo coronavírus; 
d. O Decreto nº 18.230, de 23 de março de 2020, que decreta a situação de calamidade pública no 
Município de Piracicaba, bem corno estabelece as medidas para enfrentamento de emergência de saúde 
pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) 
e. O avanço do número de casos em todo o país e a necessidade de fortalecer o processo de 
regionalização, hierarquização e integração das ações e serviços de saúde, com acesso equânime, integral 
e qualificado aos serviços de saúde para qualquer cidadão, de forma a assegurar agilidade e celeridade 
no atendimento, bem como eficiência da assistência. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1 Em dezembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China identificou 
um surto de doença respiratória em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital da 
província de Hubei.   Posteriormente, identificou-se como causador da doença um novo coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2, posteriormente classificado como COVID-19.  O vírus pertence à família 
Coronaviridae e provoca uma doença respiratória.   A doença disseminou-se rapidamente na província de 
Hubei e, desde então, atingiu mais de 100 países dos cinco continentes. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou a Covid-19 uma pandemia em 11 de março de 2020. 
2.2 Em decorrência desta situação epidemiológica de escala global ocasionada pela infecção humana 
do novo Coronavírus, o Ministério da Saúde declarou que o Brasil entrou em situação de Emergência de 
Saúde Pública de Importância Nacional e orientou que estados e municípios estejam preparados para uma 
possível chegada da doença a seus territórios. 
2.3 Os Coronavírus (CoV) compõem uma grande família de vírus, conhecidos desde meados da década 
de 1960. Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como a síndrome 
respiratória aguda grave (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome) e a síndrome respiratória do Oriente 
Médio (MERS - Middle East Respiratory Syndrome). 
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2.4 Os casos identificados estão relacionados a uma nova variante do Coronavírus, denominada 2019-
nCoV, até então não identificada em humanos. 
2.5 Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional em razão da disseminação do coronavírus, após reunião com 
especialistas.    Naquele momento, havia 7,7 mil casos confirmados e 170 óbitos na China, principal local 
de disseminação do vírus, e 98 casos em outros 18 países. 
2.6 No Brasil, o Ministério da Saúde declarou, em 3 de fevereiro de 2020, Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), 
por meio da Portaria MS n° 188, em conformidade com a normativa do Decreto n° 7.616, de 17 de 
novembro de2011. 
2.7 Até 22 de abril de 2020, foram confirmados 45.757 casos do novo coronavírus no Brasil, dados 
atualizados pelo site http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/, com cerca de 2.906 mortes 
confirmadas. 
2.8 Em 22.03.2021, o Estado de São Paulo confirmou 2.311.101 casos acometidos pelo Coronavírus e 
com 67.558 óbitos, tendo uma taxa de letalidade 2,92%, conforme plataforma de atualização 
www.sead.gov.br/coronavirus/#. 
2.9 Na mesma data, no Município de Piracicaba, tínhamos 38.109 casos confirmados e 587 óbitos 
decorrentes do Coronavírus, com taxa de letalidade de 1,54%.   Entre os dias 21 e 22.03.2021, tivemos 
mais 195 confirmações e conforme podemos verificar no relatório anexo, a taxa de ocupação de Leitos de 
Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI-Covid) estava em 97%, somando leitos SUS e privados. 
2.10 Entre os dias 30.03 a 05.04.2021, tivemos mais 1.240 casos confirmados e atingimos o número de 
678 óbitos no Município, com taxa de letalidade de 1,65%, sendo que o índice de ocupação de Leitos de 
Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI-Covid), no dia 05.04 estava em 82,4%, somando leitos SUS e privados.     
Frise-se que já atingimos 102,10% de ocupação no dia 26.03 e 100% no dia 30.03 p.p. 
2.11 Com base nos dados atualizados até o dia 07.06.2021, nas últimas 24 horas, tivemos 297 pessoas 
positivadas, com 143 pacientes internados em leitos de UTI-COVID e 155 pacientes internados em leitos 
de enfermaria COVID, em porcentagem já estamos infelizmente com 98% de ocupação dos Leitos de UTI-
COVID públicos. 
2.12 Já alcançamos tragicamente 1.014 óbitos e tememos nas próximas semanas não ter suporte 
técnico, físico e local para cuidar dos pacientes doentes, que precisam de leitos, insumos, medicamentos 
e tratamento especializado, na data de hoje temos no CROSS 27 pacientes aguardando vaga de Leitos 
COVID . 
2.13 Desastrosamente estamos vivenciando a “segunda onda de contágios” e sem tempo hábil, bem 
como, infraestrutura suficiente para atender os munícipes acometidos pelo Coronavírus. 
2.14 Esclarecemos que no mês de dezembro/2020, tínhamos apenas 86 leitos de (UTI-Covid) para 
atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo Coronavírus e,  atualmente, no âmbito do Município 
de Piracicaba, temos 157 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI – Covid) e 198 leitos de Enfermaria 
– Covid. 
2.15 Entretanto, não obstante todas as ações realizadas pelo Município até o presente momento, 
inerente as ampliações das quantidades de Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI-Covid), 
certamente não darão conta da demanda de casos que vem aumentando de maneira rápida e significativa 
dia após dia. 
2.16 Assim, não resta outra escolha, senão a de providenciarmos com urgência, a ampliação da 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Piracicamirim para atender a população contra a pandemia 
causada pelo Coronavírus, haja vista que os Hospitais e demais UPA´s do município, inclusive a UPA – Vila 
Rezende e o Centro de Ortopedia e Traumatologia - COT, que foram recentemente transferidos para o 
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atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19, não possuem mais condições físicas, materiais e mão-
de-obra necessárias, para suprir a demanda atual. 
2.17 Em âmbito nacional, foi publicada a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, como também, publicado o 
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, e as Portarias nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, e 
356, de 11 de março de 2020, ambas do Ministério da Saúde, que dispõe, respectivamente, sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 
2.18 No âmbito municipal, a Prefeitura de Piracicaba publicou o Decreto nº 18.230, de 23 de março de 
2020, que decreta a situação de calamidade pública no Município de Piracicaba, bem como estabelece as 
medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), o 
qual foi sendo alterado conforme as fases do Plano São Paulo de Enfrentamento à Pandemia do 
Coronavírus. 
2.19 Esse contexto de morbidade, que caracteriza todo o país, bem como este município, aponta para 
a necessidade de manutenção da existência da oferta de leitos de clínica médica e de terapia intensiva 
adulta, no sentido de atender à demanda de sua população. 
2.20 Para alcançar as metas e colocar em pleno funcionamento as propostas do Plano de Resposta ao 
Coronavírus no Município de Piracicaba é necessário superar as dificuldades, a constar a deficiência 
quantitativa de leitos de internamento e leitos de terapia intensiva. 
2.21 Para isso, por ser destacada como benefício adicional pertinente a este modelo de serviço, a 
integralidade do funcionamento, sem interrupções motivadas por falta de manutenção de equipamentos 
e ausência de pessoal médico e técnico especializado, a empresa ou Organização da Sociedade Civil 
contratada ficará integralmente responsável pelas manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos, pela ampliação com o fornecimento de mais 20 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar 
completos (UTI-Covid) e pelo fornecimento de 40 novos leitos clínicos completos e pela contratação de 
pessoal titulado e especializado para o cuidado integral aos pacientes com casos confirmados do novo 
Coronavírus –COVID-19. 
2.22 Entendemos que a contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, atende aos 
preceitos constitucionais da prestação dos serviços de assistência à saúde, pela previsão do art.197 da 
Constituição Federal e artigos 190 de seguintes da Lei Orgânica Municipal, a permitir que a Administração 
Pública, dentro da sua obrigação de prestar esses serviços, valha-se de terceiros por ela contratados. 
2.23 Destacamos nesse momento ser mais vantajoso a celebração do referido Contrato, haja visto que 
estamos impossibilitados de realizar a abertura de concurso público, face ao disposto na Lei 
Complementar no 173/2020. 
2.24 Ademais, conforme destacamos acima, no presente exercício foram ampliados o número de Leitos 
de Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI-Covid) e Leitos de Enfermaria – Covid, porém, não houve aumento 
proporcional do quadro de funcionários que laboram nesse setor.   Isto, sem considerar os afastamentos 
temporários de servidores, por motivo de acometimento do Coronavírus, entre outros. 
2.25 Importante ressaltar que a UPA - Vila Rezende e o COT, que antes eram referência aos 
atendimentos de urgência/emergência, por questões de espaço físico adequado e necessidade 
emergencial para atender a crescente demanda, foram destinados ao tratamento dos pacientes 
acometidos pelo coronavírus. 
2.26 E mais, as UPA´s da “Vila Cristina” e “Vila Sônia” estão sobrecarregadas devido a canalização dos 
serviços das Unidades do Piracicamirim, da Vila Rezende e do COT para as mesmas. 
2.27 Assim, com a Contratação da OSS, os profissionais que atualmente laboram na UPA – Piracicamirim 
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serão remanejados para as unidades acima, que tratam exclusivamente de pacientes acometidos pela 
Covid-19 e também para outras Unidades de Pronto Atendimento, que atendem pessoas com outras 
comorbidades. 
2.28 O modelo gerencial proposto, como forma flexível de administração da gestão, obedecerá aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, observando as políticas públicas voltadas para a 
regionalização da saúde, preservando-se a missão da Secretaria Municipal de Saúde Piracicaba e o contido 
no Contrato Administrativo, que será regido pelas normas Federais e Estaduais de contratação. 
2.29 A implantação do modelo de contratualização de serviços de saúde por meio dessas parcerias 
com Organizações Sociais é a estratégia adotada por diversos estados e municípios da Federação, para 
assegurar maior economicidade, eficiência e celeridade na implantação das ações e serviços de saúde 
ofertados aos usuários do SUS. 
2.30 Cabe ressaltar que o modelo de parceria com entidades sem finalidade lucrativa está 
regulamentado pela legislação federal, bem como pelo Município de Piracicaba por meio da legislação 
própria (Lei Municipal nº 6.246, de 3 de junho de 2008). 
2.31 A gestão de Unidades de Saúde por meio de Organização Social se faz com a gestão de recursos 
públicos, com ações direcionadas exclusivamente para o SUS, de forma gratuita, atendendo às políticas 
públicas e metas prefixadas. 
2.32 Os principais benefícios da gestão de Unidades de Saúde e/ou Ambulatorial realizadas por meio 
de uma Organização Social são: 

 Autonomia administrativa na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais com 
estruturação de parcerias para descentralizar e diversificar as atividades relativas à prestação de 
serviços de saúde; 

 Agilidade na aquisição de medicamentos, insumos, serviços, equipamentos, reformas, criação de 
leitos, etc.; 

 Contratação e gestão de pessoas mais flexível e eficiente, com subsequente incremento da força 
de trabalho da Administração Pública e ampliação quantitativa e qualitativa da oferta dos serviços 
de saúde; 

 Agilidade na tomada de decisões. 
 
2.33 As ações e serviços de saúde da unidades de pronto atendimento sob gestão de Organização 
Social são garantidas por meio de um Contrato de Gestão, instrumento no qual são detalhadas a produção 
estimada e os processos de monitoramento, fiscalização e avaliação. 
2.34 No que se refere à gestão organizacional em geral, a vantagem também é evidente quanto ao 
estabelecimento de mecanismos de controles finalísticos, em vez de meramente processualísticos. Odete 
Medauar aponta que: 
 

“O administrativista contemporâneo tem consciência da diversificação e capilaridade das 
funções do Estado atual, realizadas, em grande parte, pela atuação da Administração Pública. 
Por conseguinte, o direito administrativo, além da finalidade de limite ao poder e garantia 
dos direitos individuais ante o poder, deve preocupar-se em elaborar fórmulas para efetivação 
de direitos sociais e econômicos, de direitos coletivos e difusos, que exigem prestações 
positivas. O direito administrativo tem papel de relevo no desafio de uma nova sociedade em 
constante mudança (ênfase acrescida).” 

 
2.35 A eficiência produzida pelo modelo de gestão não implica em negar a legalidade, mas, ao 
contrário, constitui componente relevante a ser introduzido na interpretação da lei, vinculando-a com a 
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realidade dos contratos de gestão.    Assim, a eficiência em nada mitigará o princípio da legalidade, mas 
sim, trará para si uma nova lógica determinando que os resultados práticos alcançados possam ser 
avaliados sob os diversos prismas da formalidade e abstração. 
2.36 A introdução desse modelo de gestão otimiza o princípio da oportunidade para que a 
Administração Pública cumpra seus deveres com eficiência.   Outrossim, é fundamental para a 
Organização Social se vincular aos direitos fundamentais, o que demanda, para a qualificação da entidade, 
a análise detida da previsão estatutária para esta finalidade quanto do efetivo desempenho de ações 
voltadas à defesa, promoção e proteção desses direitos. 
2.37 A transferência da gestão, de uma unidade pública para uma entidade sem fins lucrativos, não 
afasta o Estado de seus deveres constitucionais de assegurar a saúde a todos os brasileiros, apenas 
designa o desenvolvimento de suas atividades para uma pessoa jurídica especializada, tecnicamente 
capaz de realizá-las.   Em nenhum momento, a política pública de saúde deixará de ser responsabilidade 
do Poder Público.   Mesmo administrado por uma Organização Social, caso haja problema ou 
descumprimento das recomendações exaradas não só pelo órgão supervisor como pelos órgãos de 
controle, caberá a aplicação de penalidades, devidamente previstas em cláusulas específicas dos 
Contratos de Gestão. 
2.38 Esses aprimoramentos instituídos e planejados pela Administração Pública podem destacar o 
fortalecimento do papel do Poder Público como gestor e definidor das políticas que devem ser 
executadas, quais sejam: a regulação estatal dos processos de gestão dos bens públicos, o 
aperfeiçoamento da avaliação, controle e fiscalização dos contratos de gestão com atuação de equipe 
qualificada em gestão por resultados, 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. 
 
3 DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
3.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO será de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da assinatura, podendo ser prorrogado, caso necessário para o enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública ou enquanto perdurar a pandemia do Coronavírus. 
 
4 DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
 
4.1 Os serviços em saúde a serem ofertados para a ampliação e gestão da UPA - Piracicamirim, 
grande foco do presente TERMO DE REFERÊNCIA e seus Anexos I a VI, deverão ser operacionalizados nos 
exatos termos da legislação pertinente ao SUS – Sistema Único de Saúde – considerando sempre o 
disposto na Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; na Portaria de Consolidação nº. 03, de 03 de outubro 
de 2017/GM/MS, Anexo I, qual estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde; na Portaria de Consolidação nº 3, de 3 de outubro de 2017/GM/MS, 
Anexo III, arts. 1° ao 176, qual reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de 
Atenção às Urgências no SUS; na Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002, qual aprova o 
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; na Portaria de Consolidação nº 1, 
de 28 de setembro de 2017/GM/MS, arts. 422 ao 434, qual institui o Sistema de Apoio à Implementação 
de Políticas em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; na Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de 
setembro de 2017/GM/MS, arts. 157 a 166, qual institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
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(PNSP), bem como suas atualizações e/ou outras que venham substituir, sempre com observância dos 
seguintes princípios e ações: 
● A universalidade de acesso aos serviços de saúde; 
● A gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de usuários ou seus 
representantes, responsabilizando-se a contratada por cobrança indevida feita por seu empregado ou 
preposto; 
● A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
● Ao direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
● A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário; 
● A prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de modo 
adequado e eficaz; 
● O atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros suspeitos ou 
confirmados de COVID-19, mediante encaminhamento prévio pelos serviços de menor complexidade. 
● O fornecimento de retaguarda às unidades de saúde com pacientes suspeitos e confirmados de 
COVID-19; 
● O funcionamento como local de estabilização de pacientes suspeitos e confirmados de COVID-
19 atendidos pelo SAMU 192; 
● A realização de atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos 
demandados à unidade; 
● O apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos 
os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos; 
● A obrigatoriedade de registrar todos os procedimentos que forem realizados na UPA – 
PIRACICAMIRIM, nas 24 horas diárias em prontuário eletrônico. 
 
5 DA DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

 
5.1 Como já posto no presente instrumento de referências e apontamentos técnicos, para fins de 
melhor gerir a qualidade na oferta dos serviços em saúde para a população usuária destes equipamentos, 
o Poder Público Municipal organizou o presente TERMO DE REFERÊNCIA de maneira a definir o escopo de 
serviços e obrigações decorrentes da ampliação e gestão da UPA - PIRACICAMIRIM. 
A disposição ficou da seguinte forma: 
 

 
LOTE 

 
EQUIPAMENTO 

 
LOCALIZAÇÃO 

PERFIL DE 
ATENDIMENTO 

 
1º) 

 
De início imediato após a 
efetiva contratação, 
conforme Ordem de 
serviço 

 
Gestão Plena das 

instalações das UTI´s  de 
tratamento de síndrome 

gripal e detecção de Covid 
19 

 

Imóvel situado à Rua Rio 
Grande do Norte, nº 135 

– Vila Prudente, no 
Município de Piracicaba 
– SP - Nas dependências 
da UPA Piracicamirim. 

20 leitos de Suporte 
Ventilatório Pulmonar 

(UTI-Covid)    
22 leitos de  

enfermaria clínicos 
(Covid) 
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2º) 

 
De início conforme 
Ordem de serviço 
 
 
 

 
Ampliação e Gestão Plena 
das instalações da 
Unidade ambulatorial de 
tratamento de síndrome 
gripal e detecção de Covid 
19 (da unidade 
complementar a UPA, a 
ser construída) 

 

 
Imóvel situado à Rua Rio 
Grande do Norte, nº 135 
– Vila Prudente, no 
Município de Piracicaba – 
SP - Nas dependências da 
UPA Piracicamirim. 

 
40 leitos de Suporte 

Ventilatório Pulmonar 
(UTI-Covid) e 

 
42 leitos de 
enfermaria 

clínicos (Covid) 

3o) De início imediato conforme Ordem de serviço 
Pronto Atendimento à população que necessite do serviço durante sete dias/semana e durante 24 horas/dia 
(adultos e pediatria), mais 03 médicos durante o período diurno e 02 médicos durante o período noturno e 
01 médico intermediário no horário das 18:00h às 0:00h, mais serviço de recepção que possa suprir a 
demanda sem gerar fila de espera, durante 24 hs/dia. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) No Lote 01 - A Gestão Plena da UPA- Piracicamirim, com o fornecimento de mão de obra de todos os 
profissionais necessários (médicos, técnicos, enfermeiros, higienização, portaria, recepção, 
administrativo, zeladoria, dentre outros, conforme legislação em vigor, além de medicamentos, insumos 
e demais materiais pertinentes), durante 24 horas/dia, todos os dias da semana e ininterruptamente, 
junto aos 20 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI–Covid) e 22 Leitos Clínicos já existentes no local, 
os quais são de propriedade do Município de Piracicaba/SP e demais adequações necessárias para o pleno 
funcionamento até a conclusão da ampliação; 
 
2) No Lote 02 – Na ampliação da UPA Piracicamirim deverá ser considerado a Gestão Plena da Unidade, 
com o fornecimento de mão de obra de todos os profissionais necessários (médicos, técnicos, 
enfermeiros, higienização, portaria, recepção, administrativo, zeladoria, dentre outros, conforme 
legislação em vigor, além de medicamentos, insumos e demais materiais pertinentes), durante 24 
horas/dia, todos os dias da semana e ininterruptamente, além do fornecimento de todos os equipamentos 
(42 Leitos completos de Enfermaria, com oxímetro de pulso, equipamentos médicos e demais acessórios), 
mais 20 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar completos (UTI-Covid), com todos os equipamentos 
necessários (respiradores, bombas de infusão, monitores, etc), atendendo a Portaria do Ministério da 
Saúde para leitos de UTIe adequações estruturais da rede de gases compreendendo: Oxigênio (O2), ar 
comprimido e vácuo. 
 
3) Até que não sejam concluídas as obras de ampliação da construção da UPA – Piracicamirim, que 
possibilitará o atendimento com total de 40 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar completos (UTI-Covid) 
e de 42 leitos de Enfermaria, a gestão será iniciada parcialmente, correspondendo ao número de Leitos 
atualmente existentes (20 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI-Covid) e 22 leitos de Enfermaria), 
devendo os pagamentos serem feitos proporcionalmente, observando-se o número de leitos e os demais 
serviços elencados nas características mínimas para gestão administrativa, nas características do 
internamento, dos serviços assistenciais do internamento, do fornecimento de insumos e de apoio e 
diagnóstico terapêutico, mencionados neste Termo de Referência. 
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5.2 Ainda no que pese a estruturação dos equipamentos alvo da almejada gestão para as ofertas 
dos serviços em saúde por estes garantindo à população usuária, o que deverá ser analisado na VISITA 
TÉCNICA agendada. 
5.3 O funcionamento destes equipamentos operacionalizar-se-á por meio de modelo de gestão, e, 
caberá às pretensas entidades organizarem a oferta dos serviços em saúde, exigido a cada perfil de 
atendimento, da forma a garantir níveis de qualidade superior aos atuais e por um custeio que prime pelo 
respeito aos princípios da economicidade e eficiência na aplicação de recursos públicos.     Desta forma, 
caberá a contratada fazer mais com menos e de forma melhor, contudo, cabe ao Executivo municipal, no 
respeito a sua prerrogativa de ente federativo a garantir a população usuária um serviço de qualidade, 
regular, fiscalizar, bem como, impor regras e limites mínimos a seus parceiros privados na execução de 
suas atividades no bojo do ajuste administrativo firmado. 
 
6 DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 
6.1 As entidades proponentes deverão desenvolver, em suas propostas, o modelo de gestão a ser 
adotado, bem como sua metodologia de trabalho, contemplando os seguintes serviços: 
 

ITEM SERVIÇO 
1.1 ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA 
1.2 LIMPEZA E HIGIDEZ 
1.3 MANUTENÇÃO PREDIAL 
1.4 SEGURANÇA PATRIMONIAL E CONTROLE DE ACESSO 
1.5 REDUÇÃO DE PERDAS 
1.6 ESTRATIFICAÇÃO DE INDICADORES ADMINISTRATIVOS 
1.7 RECURSOS HUMANOS 
1.8 CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 
1.9 EDUCAÇÃO CONTINUADA 
1.10 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
1.11 FATURAMENTO E INCREMENTO DE RECEITA 

1.12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS / UNIFORMES / EPI´s / E TODOS 
OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE 

1.13 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO DA 

UNIDADE PREVISTA ONDE ESTARÃO OS 40 LEITOS DE INTERNAMENTO CLINICO 

1.14 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO (HARDWARE E SOFTWARE) NECESSÁRIOS PARA GESTÃO 

DA UNIDADE – compatível com o sistema do  Município 
1.15 SADT NECESSÁRIO E COMPATÍVEL (INCLUINDO TOMOGRAFIA) 
1.16 SERVIÇO DE HEMODIALISE AGUDA PARA UTI-Covid 

 
OBSERVAÇÃO: Frisamos da necessidade do pleno atendimento deste item uma vez que o seu 
desenvolvimento impactará diretamente na operacionalização da Ampliação e Gestão da UPA - 
PIRACICAMIRIM. 
 
7 DAS CARACTERÍSTICAS DO INTERNAMENTO 
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a) Tratamento medicamentoso que seja requerido de acordo com a Relação Nacional de 
Medicamentos, Relação Estadual de Medicamentos e Relação Municipal de Medicamentos ou conforme 
diretrizes determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde; 
b) Procedimentos e cuidados de enfermagem, necessários durante o processo de internamento; 
c) O suporte nutricional, quando necessário, para pacientes internados deve ser garantido pela 
contratada. 
d) Assistência por equipe multiprofissional, conforme legislação de regência em vigor; 
e) O material médico-hospitalar necessário para os cuidados de enfermagem e demais 
tratamentos; 
f) Fornecimento de primeira de roupas hospitalares e o processamento de competência da 
Contratada; 
g) Todos os impressos necessários à conformação do prontuário e da assistência ao paciente são 
de responsabilidade da contratada, devendo constar a logomarca da Secretaria Municipal da Saúde; 
h) O fornecimento do Relatório de Alta, ao paciente ou responsável contendo no mínimo: 
I. Nome e endereço da Unidade; 
II. Nome do paciente; 
III. Motivo do internamento (CID 10); 
IV. Procedimentos realizados; 
V. Hipótese diagnóstica; 
VI. Cópia dos exames laboratoriais 
 
8 DAS CARACTERÍSTICAS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO INTERNAMENTO 

 
8.1 A seguir apresentamos as características que a Secretaria Municipal de Saúde entende como 
essenciais e aos denominados serviços assistenciais e fará exigir garantias das pactuantes que os seguintes 
procedimentos sejam adotados nos processos de assistência em saúde. 
a) Medicina 24h/dia; 
b) Enfermagem 24h/dia; 
c) SADT (Laboratório de Análises Clínicas/ Exames de Imagem/ etc) 24h/dia; 
d) Hemogasometria 24h/dia; 
e) Farmácia 24h/dia; 
f) Serviço Social diariamente; 
g) Lavanderia diariamente; 
h) Nutrição 24h/dia. 
i) Manutenção Predial e Engenharia Clínica 24h/dia 
j) Serviços de Hemodiálise Aguda (UTI) 24h/dia – de acordo com demanda 
k) Pronto Atendimento para casos de síndrome gripal, detecção de COVID-19, tratamento e 
transporte de pacientes de outras unidades do município para a unidade de referência COVID do município 
24h/dia. 
 
9 DAS CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO DE INSUMOS 

 
9.1 A seguir apresentamos o rol de insumos que a Secretaria Municipal de Saúde entende como 
essenciais a perfeita operacionalização dos serviços ofertados decorrentes da Ampliação e Gestão da UPA 
- PIRACICAMIRIM: 
a) Central de Material Esterilizado (CME); 
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b) Fornecimento de dietas e refeições para pacientes; 
c) Fornecimento de materiais médicos e/ou hospitalares; 
d) Fornecimento de medicamentos; 
e) Uniformes e EPIs 
f) Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF); 
g) Gases Medicinais e Industriais; 
h) Material de Expediente Administrativo; 
i) Material Penso; 
j) Material de Limpeza; 
l)  (Gás) Oxigênio. 
 
10 DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

 
10.1 Entende-se por Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) a disponibilização de exames 
e ações de apoio diagnóstico e de terapia, dentro do perfil de cada paciente.   Os exames solicitados de 
emergência/urgência deverão ser realizados imediatamente, com prazo mínimo de 30 minutos e máximo 
de 2h, após sua solicitação.   O resultado não poderá ultrapassar duas horas, salvo naquelas condições em 
que o processo mecanizado exija um tempo maior para sua realização. 
10.2 O elenco de SADT é composto por: 
a) Laboratório de Análises Clínicas ofertando os exames de: bioquímica, hematologia, microbiologia 
(baciloscopia), hemogasometria, uroanálise, marcadores cardíacos, dentre outros pertinentes; 
b) Ultrassonografia (Regime de 24horas) por dia. 
c) Tomografia Computadorizada (Regime de 24horas) por dia. 
d) Eletrocardiograma (Regime de 24horas) por dia. 
e) Exames de radiologiaclínica (Regime de 24horas) por dia. 
f) Testes rápidos de COVID 19 (Regime de 24horas) por dia. 
g) Serviço de Hemodiálise (Regime de 24horas) por dia. 
 
10.3 Por fim e considerando elencada todas as disposições necessárias à formatação de uma 
Proposta de Trabalho desta entidade junto ao Município de Piracicaba, através da contratação emergencial 
para a Gestão da UPA – Piracicamirim, considerando-se os Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI-
Covid) existentes e os que serão ampliados e Leitos de Internação Clínica a serem construídas, por um 
contrato de gestão em razão da declaração desta entidade como Organização Social de Saúde nesse 
Município. 
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ANEXO I – DETALHAMENTO DA UNIDADE 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
 
Nome: UPA Piracicamirim 
Endereço: Rua Rio Grande do Norte, nº 135, Vila Prudente, Piracicaba - SP. 
Tipo de Unidade: Unidade de Pronto Atendimento, especializado, com foco no atendimento de casos de 
Covid-19 e/ou síndromes respiratórias agudas. 
Gestão da Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba 
Funcionamento: 24 horas, 07 dias da semana, ininterruptamente. 
 

2. CAPACIDADE INSTALADA 
 
Estrutura 
A UPA Piracicarmirim irá atuar com leitos destinados à internação de pacientes adultos e pediátricos, 
críticos e semi-críticos, bem como outros setores de suporte, distribuídos da seguinte forma: 
Quadro 1. Capacidade Operacional total Estimada da UPA 
Internação Quantitativo 
Leitos para pacientes críticos com suporte ventilatório 
pulmonar (UTI-Covid) 

22 + (20 após a 
ampliação) 

Leitos para pacientes semi críticos 20 + (20 após 
a ampliação) 

Pronto Atendimento Adulto e Pediatria 24horas/dia 
 
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) 
A UPA Piracicamirim irá dispor de salas específicas para o funcionamento do Serviço de Apoio Diagnóstico 
e Terapêutico (SADT) disponibilizando serviços de Imagenologia e Laboratorial aos usuários atendidos em 
regime de urgência/emergência e internação, englobando: 
a) Laboratório de Análises Clínicas ofertando os exames de bioquímica, hematologia, microbiologia 
(baciloscopia), hemogasometria, uroanálise, marcadores cardíacos, dentre outros pertinentes; 
b) Ultrassonografia; 
c) Tomografia Computadorizada; 
d) Eletrocardiograma; 
e) Exames de radiologia clínica. 
f) Testes rápidos de COVID 19. 
g) Serviço de Hemodiálise. 
A distribuição física poderá ser adequada pelo PARCEIRO PRIVADO, com anuência prévia do PARCEIRO 
PÚBLICO, considerando, sempre a melhor distribuição para o atendimento assistencial dos pacientes 
relacionados ao perfil da referida unidade. 
 

Recursos Humanos 
O PARCEIRO PRIVADO deverá dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, 
com quantitativo compatível para o perfil da Unidade e os serviços a serem prestados.   Deverá obedecer 
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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. 
A Unidade deverá possuir um Responsável Técnico (RT), Médico e de Enfermagem, com registro no 
respectivo Conselho de Classe. 
O médico, designado como Diretor/Responsável Técnico da Unidade, poderá assumir a responsabilidade 
técnica por uma única unidade cadastrada pelo SUS. 
A equipe médica deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços e 
composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título ou certificado da 
especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, Resolução 
CFM nº. 1634/2002 e alterações posteriores, ensejando que a Unidade realize a atividade assistencial 
quantificada no Contrato. 
 

3. DEFINIÇÃO DO PERFIL DA UNIDADE 
 
3.1  A UPA Piracicamirim - Pronto Socorro "Dr. Fortunato Losso Neto"será unidade de referência na 
cidade para pacientes críticos e semi críticos infectados pelo novo coronavírus e/ou outras síndromes 
respiratórias agudas que necessitem de internação. 
3.2 É uma unidade de saúde pública municipal, que presta serviços exclusivo ao SUS – Sistema Único 
de Saúde atendendo prioritariamente casos de urgência e emergência à população, em regime de 24 
(vinte e quatro) horas, por meio de demanda espontânea da população (regime de pronto atendimento) 
e encaminhamento pela Central de Regulação de Município. 
3.3 Configura-se como serviço de saúde com estrutura e complexidade intermediária entre as 
Unidades Básicas de Saúde e o atendimento de alta complexidade, integrando uma rede organizada de 
atenção às Urgências e Emergências do Município de Piracicaba, no Estado de São Paulo. 
3.4 Essa unidade, integrante do Sistema Municipal de Urgência e Emergência e de sua respectiva 
assistência, deve estar apta a prestar atendimento resolutivo aos pacientes acometidos por quadros 
agudos ou crônicos agudizados. 
3.5 A população beneficiada com a UPA Piracicamirim - Pronto Socorro "Dr. Fortunato Losso Neto é 
de 407.252 habitantes (IBGE, população estimada – 2020).   A Unidade se localiza na Rua Rio Grande do 
Norte, no 135 - Vila Prudente, na cidade de Piracicaba - SP, CEP: 13420-500. 
3.6 A UPA Piracicamirim - Pronto Socorro "Dr. Fortunato Losso Neto" realizará os procedimentos de 
baixa, média e alta complexidade, com ênfase nos atendimento de Urgência e Emergência em Clinica 
Médica, Pediátrica, síndromes Gripais e detecção de COVID-19. 
3.7 É uma unidade de atendimento por demanda espontânea ou referenciada, da rede básica de 
Saúde, e que após estabilização das condições clínicas, referenciarão pacientes, para a internação em 
unidades hospitalares por meio da Central de Regulação de Vagas do Município (Secretaria Municipal de 
Saúde). 
3.8 A UPA Piracicamirim - Pronto Socorro "Dr. Fortunato Losso Neto", deverá disponibilizar 
diariamente os profissionais relacionados no dimensionamento de pessoal médico baseado na Resolução 
nº 2077/14 do Conselho Federal de Medicina e Dimensionamento COREN. 
3.9 A UPA Piracicamirim - Pronto Socorro "Dr. Fortunato Losso Neto"dispõe de leitos de observação 
em consequência dos atendimentos de urgência, caracterizando internação. 
3.10  Os pacientes que não forem transferidos para os hospitais referenciados na RUE (Rede de 
Urgência e Emergência) deverão permanecer na UPA Piracicamirim - Pronto Socorro "Dr. Fortunato Losso 
Neto”, recebendo todos os cuidados pertinentes até que receba alta, ou seja transferido. 
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3.11  Na ocorrência de pacientes psiquiátricos socorrer-se na UPA Piracicamirim - Pronto 
Socorro "Dr. Fortunato Losso Neto", deverão ser assistidos pela Clínica Médica, persistindo em surto os 
pacientes deverão ser encaminhados ao PAA. 
 

4. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 Linhas de Serviços 
Para o funcionamento da UPA Piracicamirim serão consideradas as seguintes linhas de serviços e são 
importantes para a determinação do valor do repasse mensal: 
a) Internação: internações críticas e semi-críticas de pacientes adultos e pediátricos. 
b) Atendimento de Urgência e Emergência: atendimento de urgência para pacientes infectados pelo 
novo coronavírus e/ou outras síndromes respiratórias agudas. 
c) Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT): exames de Análises Clínicas, Tomografia, 
Ultrassonografia, Eletrocardiografia, Hemodiálise, etc. 
d) Pronto Atendimento: atendimento em tempo integral à população adulta e pediatria. 
 
4.2 Assistência – Regime de Internação 
4.2.1 A assistência à saúde prestada em regime de internação compreenderá o conjunto de 
atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão na Unidade de Pronto Atendimento até sua alta 
pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter 
ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito da unidade de 
saúde. 
4.2.2 A internação do usuário dar-se-á no limite dos leitos contratados. 
4.2.3 No processo de internação, estão incluídos: 
e) Assistência por equipe médica especializada; 
f) Procedimentos e cuidados multiprofissionais necessários durante o processo de internação; 
g) Assistência farmacêutica e tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de 
internação; 
h) Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do processo assistencial; 
i) Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que motivou a 
internação do paciente e que podem ser necessários adicionalmente devido às condições especiais do 
paciente e/ou outras causas; 
j) Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação; 
k) Procedimentos e cuidados multiprofissionais necessários durante o processo de internação; 
l) Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT que sejam requeridos durante o processo de 
internação; 
m) Alimentação, incluída a assistência nutricional e alimentação enteral e parenteral; 
n) Assistência por equipe médica, equipe multiprofissional especializada, incluído médico diarista 
para cobertura horizontal (médico intensivista); 
o) Material descartável necessário para os cuidados multiprofissionais e tratamentos; 
p) Sangue e hemoderivados; 
q) Fornecimento de rouparia. 
r) Serviços de Hemodiálise Aguda (UTI) de acordo com demanda dos usuários; 
s) Manutenção da estrutura da unidade e dos equipamentos médicos hospitalares (EMH) que 
compõem o parque tecnológico da unidade, providenciado a sua complementação com aqueles que se 
fizerem necessários à adequada prestação dos serviços objetos do perfil da unidade; 
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t) Demais serviços que pela natureza 
 
4.3 Atendimento às Urgências e Emergências 
4.3.1 A Unidade de Pronto Atendimento dispõe de atendimento às urgências e emergências, 
atendendo a demanda que lhe é encaminhada, conforme fluxo estabelecido pela regulação, durante 
24h/dia. 
4.3.2 A UPA deverá manter serviço de acolhimento qualificado, priorizando a internação de pacientes 
de alto risco. 
4.3.3 Para efeito de registro da produção realizada, deverão ser informados todos os atendimentos 
realizados no setor de urgência independente de gerar ou não uma internação. 
 

5. PROPOSTA DE MELHORIAS IMEDIATAS 
 
Considerando a necessidade de melhoria das condições estruturais e otimização da capacidade instalada, 
bem como possível aquisição de equipamentos, o PARCEIRO PRIVADO deverá apresentar à Secretaria 
Municipal de Saúde, em caráter imediato, após a assinatura do contrato de gestão, projeto de reforma 
emergencial para a adequação dos leitos almejados na referida unidade para o enfrentamento da Covid-
19 e integralização dos 40 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar completos (UTI-Covid) previstos; 
A proposta deverá contemplar as adequações na estrutura física, cronograma de aplicação e estimativa 
do orçamento discriminado para o investimento e/ou aquisição dos equipamentos necessários, 
observando-se as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
O mesmo procedimento se aplica à solicitação de recursos financeiros para a aquisição de equipamentos 
emergenciais. 
Para as solicitações emergenciais, o PARCEIRO PRIVADO deverá apresentar as justificativas técnicas 
pertinentes, número mínimo de 03 (três) orçamentos que deverão ser submetidos à análise da Secretaria 
Municipal de Saúde, cronograma de aplicação, e, posteriormente, autorização desta para a execução pelo 
PARCEIRO PRIVADO. 
 

6. PRESSUPOSTOS E DEFINIÇÕES 
 
6.1   Tendo em vista que a Unidade de Pronto Atendimento funcionará com o perfil descrito 
no Contrato de Gestão, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu titular, irá nomear uma 
Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão Emergencial celebrado para gestão da unidade dedicada 
ao enfrentamento da Covid-19, a fim de  proceder o acompanhamento e fiscalização dos serviços 
conforme sua atividade rotineira, os aspectos produtivos, qualitativos e de desempenho, bem como de 
custos e contábeis referentes ao ajuste em questão. 
6.2 O PARCEIRO PRIVADO deverá definir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos 
assistenciais e de atendimentos escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável Técnico. 
6.3 As rotinas deverão abordar todos os processos envolvidos na assistência, contemplando desde os 
aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos. 
6.4 A Unidade deverá adotar Prontuário Único do Usuário, com as informações completas do quadro 
clínico e sua evolução, intervenções e exames realizados, todas devidamente escritas de forma clara e 
precisa, datadas e assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento médico e equipe 
multiprofissional. 
6.5 Os prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico 
– SAME. 
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6.6 O PARCEIRO PRIVADO deverá dispor de serviços de informática com sistema para gestão da 
unidade que contemplem no mínimo: exames, controle de estoques (almoxarifado, farmácia e nutrição), 
sistema de custos, prontuário médico (observando o disposto na legislação vigente, incluindo a Resolução 
CFM nº. 1.639/2002), serviços de apoio e relatórios gerenciais, que permitam ao Órgão Fiscalizador do 
Contrato acessar via Internet (WEB) as informações relacionadas ao Contrato de Gestão. 
6.7 Caberá ao PARCEIRO PRIVADO a instalação da rede de informática, bem como a aquisição e/ou 
locação de sistemas e programas e o encaminhamento dos relatórios à Secretaria Municipal de Saúde. 
6.8 Havendo a disponibilização pelo PARCEIRO PÚBLICO de sistema de informação próprio para 
monitoramento, controle e avaliação, deverá o PARCEIRO PRIVADO aderir ao sistema e permitir a 
migração automática e eletrônica de dados assistenciais e financeiros diretamente do Sistema de 
Informação de Gestão da Unidade. 
6.9 A Unidade deverá desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, atendendo as Normas da 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT/MTE, assim como deverá implantar e desenvolver uma Política 
de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR – 32/2005 do MTE. 
6.10 A Unidade deverá fornecer área adequada e mobiliada para descanso dos funcionários em regime 
de plantão. 
6.11 O PARCEIRO PRIVADO deverá dispor de um Núcleo de Manutenção Geral – NMG, que contemple 
as áreas de manutenção preventiva e corretiva, predial, hidráulica e elétrica, bem como um Serviço de 
Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos na Unidade, e manter o Núcleo de Engenharia Clínica para 
o bom desempenho dos equipamentos. 
6.12 Prestar assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma contínua nos 
equipamentos 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. 
6.13 O PARCEIRO PRIVADO deverá dispor de um Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE, que será 
responsável pela realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito 
hospitalar, assim como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico, conforme as 
diretrizes da Portaria GM n° 2.029 de 24/08/2011. 
6.14 Seguir os Preceitos da Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde: 
a) Os laboratórios prestadores de serviços aos hospitais da Rede do Estado de Goiás devem seguir 
fluxo de monitoramento de bactéria multi resistentes, incluindo a disponibilidade de cepas de bactérias. 
b) Garantir a atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Núcleo de Segurança do 
Paciente. 
c) Alimentar o Sistema Segurança do Paciente - NOTIVISA e Controle de Infecção nos Serviços de 
Saúde - FORMSUS. 
d) Seguir a Nota Técnica ANVISA nº 02/2017 no que diz respeito aos Critérios de Diagnósticos de 
Infecções relacionadas a Associação à Saúde para Notificações dos Indicadores Regionais. 
e) Realizar notificação e garantir o atendimento às vítimas de Acidente com Exposição à Material 
Biológico. 
 

7. MODELO DE GESTÃO E PRODUÇÃO 
 
7.1 O modelo de gestão para gerenciamento dos serviços em parceria com Organizações Sociais 
deverá respeitar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, preservando a missão da 
Secretaria de Estado da Saúde – SES, a legislação ambiental e normas sanitárias e eficiência para assistir 
de forma abrangente os usuários. 
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7.2 O PARCEIRO PRIVADO terá o compromisso de cumprir as obrigações fiscais e financeiras, prestar 
informações semanais acerca do funcionamento da unidade, além de quantificar a produção realizada, 
por meio de sistema informatizado que guardará conexão com os sistemas utilizados pelo PARCEIRO 
PÚBLICO. 
7.3 A produção estimada, baseada no quantitativo de leitos críticos e semi críticos a serem 
disponibilizados na unidade, para o período de vigência do Contrato de Gestão, compõe o Anexo II – 
Estimativa de Produção - Metas, deste documento. 
 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
8.1 O contrato celebrado com o PARCEIRO PRIVADO para a prestação dos serviços deste termo terá 
prazo de vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, caso necessário. 
As despesas desta CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL correrão por contadas seguintes dotações 
orçamentárias: Federal nº 2 14712 10122001125290000 0295031201 335039 e 2 14712 
10302001021910000 0205030011 335039. 
8.2 As despesas estimativas para o período de 90 (noventa) dias de vigência do CONTRATO DE GESTÃO 

EMERGENCIAL não poderá ultrapassar a quantia de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). 
 

9. DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO 
 
9.1  Dos Pagamentos  
9.2. Para a vigência do Contrato de Gestão de 90 (noventa) dias, o valor estimado será de R$ 8.000.000,00 
(oito milhões de reais) 
 

10 DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1 A avaliação mensal será efetivada em relação às quantidades especificadas para cada modalidade 
de atividade assistencial até o dia 10 do mês subsequente.   As informações mencionadas serão 
encaminhadas por meio de formulários definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e por meio de 
registros no Sistema DATASUS do Ministério da Saúde. 
10.2 A cada mês será realizada a consolidação dos dados do período com análise conclusiva para 
avaliação dos indicadores de produção e indicadores de desempenho. 
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ANEXO I–A – CROQUI NOVO ANEXO DA UPA 
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ANEXO I-B  

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL 

 

Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Piracicaba - 

SP, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a XXXXXX, para o gerenciamento, operacionalização 

e execução das ações e serviços de saúde no Unidade de Pronto Atendimento – UPA24h - Piracicamirim, 

localizado na Rua Rio Grande do Norte, nº 135, Vila Prudente, Piracicaba - SP. 

 

PERMITENTE 

O MUNICÍPIO DE PIRACICABA pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 

46.341.038/0001-29, com sede na Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, no 2233 – Chácara Nazareth, 

Piracicaba/SP– CEP: 13400-900, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Luciano Santos Tavares de 

Almeida e por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr Filemon de Lima Silvano XXXXXXXXXXXXX 

 

PERMISSIONÁRIO: 

XXXX 

 

Considerando tudo que consta no Processo Administrativo nº XXXX, as partes RESOLVEM firmar o presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS, 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 a cessão e permissão de uso do imóvel, da Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA24h - Piracicamirim, localizada na Rua Rio Grande do Norte, nº 135, Vila 

Prudente, Piracicaba - SP. 

 Este Termo de Permissão de Uso é parte integrante do Contrato de Gestão Emergencial nº XXXX. 

 

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. 
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 O PERMISSIONÁRIO não poderá dar qualquer outra destinação ao imóvel, que não seja o 

funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento, 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, fica permitido o uso, a título gratuito, do imóvel descrito na Cláusula 

Primeira deste Instrumento. 

 O PERMISSIONÁRIO se compromete a: 

a) Vistoriar o imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a outorga do Contrato de Gestão 

Emergencial nº XXXX, emitindo Termo de Vistoria atestando seu bom estado de conservação, 

acompanhado de acervo fotográfico e documental relativo a situação do prédio. 

b) Conservar e a zelar pelo perfeito estado do imóvel objeto deste termo, utilizando-o como se lhe 

pertencesse, conservando-o e fazendo com que seu uso e gozo sejam pacíficos e harmônicos, 

principalmente com vizinhos, e utilizá-lo de acordo com o estabelecido na cláusula segunda. 

c) Assumir os encargos e ônus decorrentes da guarda e manutenção do imóvel, incluindo as benfeitorias 

que se fizerem necessárias. 

d) Responsabilizar-se por quaisquer despesas relacionadas ao uso e gozo do imóvel, sejam despesas de 

água,luz, impostos, taxas, contribuições de melhoria, enquanto o presente Instrumento estiver vigente. 

e) No caso de rescisão ou extinção do Contrato de Gestão Emergencial nº XXXX, restituir o imóvel cedido 

nas mesmas condições em que o recebeu, respeitada sua depreciação natural e o Termo de Vistoria. 

f) Não emprestar, ceder, locar ou de qualquer outra forma repassar a terceiros o imóvel objeto deste 

Termo, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do PERMITENTE. 

g) 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. 

h) É facultado ao PERMISSIONÁRIO executar obras complementares no imóvel, ficando condicionada a 

apresentação de projeto para prévia análise e aprovação da área competente da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E PUBLICAÇÃO 
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 O presente Instrumento vigorará enquanto viger o Contrato de Gestão Emergencial nº XXXX. 

 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. 

 A Secretaria Municipal de Saúde publicará o extrato deste Termo de Permissão de Uso, no Diário 

Oficial do Município. 

 

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 a vistoria no imóvel cedido, 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 tem fundamento no artigo 229 da Lei nº 6.246/2008, regendo-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 EMERGENCIAL nºXXXX. 

 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 por meio 

da Secretaria Municipal de Saúde, 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. 



Prefeitura do Município de Piracicaba  
 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

Edital de Chamamento Público nº 01/2021 (SAÚDE) – Gestão da UPA Piracicamirim 
Página 31 de 109 

 

 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 OITAVA – DO FORO 

 Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Piracicaba - SP 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. 

 

Por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, para que se produzam seus devidos e 

legais efeitos. 
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ANEXO I–C - TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS 
 

Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Piracicaba - 

SP, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e XXXXXX, para o gerenciamento, operacionalização 

e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA24h Piracicamirim, 

localizado na Rua Rio Grande do Norte, nº 135, Vila Prudente, Piracicaba - SP. 

PERMITENTE 

O MUNICÍPIO DE PIRACICABA pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 

46.341.038/0001-29, com sede na Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, no 2233– Chácara Nazareth, 

Piracicaba/SP– CEP: 13400-900, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Luciano Santos Tavares de 

Almeida e por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr Filemon de Lima Silvano XXXXXXXXXXXXX 

 

PERMISSIONÁRIO: 

XXXX 

 

Considerando tudo que consta no Processo Administrativo nº XXXX, 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 da Unidade de Pronto Atendimento – UPA24hPiracicamirim, localizada na Rua 

Rio Grande do Norte, nº 135, Vila Prudente, Piracicaba - SP, pela organização social de saúde. 

Este Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis é parte integrante do Contrato de Gestão Emergencial 

nº XXXX. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO 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. 
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O PERMISSIONÁRIO deverá guardar/manter os bens da Unidade de Pronto Atendimento – UPA24h-

Piracicamirim, localizada na Rua Rio Grande do Norte, nº 135, Vila Prudente, Piracicaba - SP, 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 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: 

a) Vistoriar os bens ora cedidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a outorga do Contrato de Gestão 

Emergencial nº XXXXX, emitindo Termo de Vistoria atestando seu bom estado de funcionamento. 

b) 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 Emergencial nº 

XXXXX. 

c) 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. 

d) Não realizar quaisquer modificações ou alterações nos bens cedidos, sem a prévia e expressa anuência 

do PERMITENTE. 

e) Adquirir os insumos indispensáveis ao funcionamento e manutenção dos bens cedidos. 
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f) 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. 

g) Informar imediatamente ao PERMITENTE caso os bens objeto desta Permissão sofrerem qualquer 

turbação ou esbulho por terceiros. 

h) Comunicar ao PERMITENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as aquisições de bens móveis 

que forem realizadas posteriormente a assinatura deste Instrumento. 

i) 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. 

j) Apresentar Boletim de Ocorrência ao PERMITENTE, devidamente registrado em unidade policial, caso 

ocorra furto ou roubo dos bens dados em permissão de uso. 

k) 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 Emergencial nº XXXXX. 

O PERMITENTE fará publicação do extrato deste Instrumento. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

 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. 

 

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. 
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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: 

a) Ressarcir o PERMITENTE no valor de mercado dos bens, em 30 (trinta) dias, contados da ocorrência do 

fato. 

b) 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, 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 tem fundamento no artigo 229 da Lei nº 6.246/2008, regendo-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 Emergencial nºXXX. 

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 por meio da 
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XXXX, 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 

Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Piracicaba 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. 

 

Por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, para que se produzam seus devidos e 

legais efeitos. 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO A SER REPASSADO PARA USO DA OSS 

LEVANTAMENTO PATRIMONIAL Abril/2021 

   
SECRETARIA:  Secretaria Municipal de Saúde 

   SUB LOCAL: UPA PIRACICAMIRIM 

   Nº PATRIMONIAL DESCRIÇÃO DO BEM SITUAÇÃO DE CONSERVAÇÃO 

  RECEPÇÃO Regular 

121562 longarina com 3 lugares Regular 

121590 longarina com 3 lugares Regular 

121547 longarina com 3 lugares Regular 

121507 longarina com 3 lugares Regular 

121512 longarina com 3 lugares Regular 

121554 longarina com 3 lugares Regular 

121520 longarina com 3 lugares Regular 

121561 longarina com 3 lugares Regular 

121543 longarina com 3 lugares Regular 

121555 longarina com 3 lugares Regular 

121526 longarina com 3 lugares Regular 

121541 longarina com 3 lugares Regular 

121539 longarina com 3 lugares Regular 

121536 longarina com 3 lugares Regular 

121528 longarina com 3 lugares Regular 

121530 longarina com 3 lugares Regular 

121513 longarina com 3 lugares Regular 

121531 longarina com 3 lugares Regular 

121506 longarina com 3 lugares Regular 

121505 longarina com 3 lugares Regular 

121529 longarina com 3 lugares Regular 
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121502 longarina com 3 lugares Regular 

121538 longarina com 3 lugares Regular 

121511 longarina com 3 lugares Regular 

121560 longarina com 3 lugares Regular 

121525 longarina com 3 lugares Regular 

121.509 longarina com 3 lugares Regular 

121.540 longarina com 3 lugares Regular 

121.516 longarina com 3 lugares Regular 

121.569 longarina com 3 lugares Regular 

121.504 longarina com 3 lugares Regular 

121.534 longarina com 3 lugares Regular 

121.524 longarina com 3 lugares Regular 

121.514 longarina com 3 lugares Regular 

121.533 longarina com 3 lugares Regular 

121.523 longarina com 3 lugares Regular 

121.503 longarina com 3 lugares Regular 

121.537 longarina com 3 lugares Regular 

134.186 longarina com 3 lugares Regular 

sem patrimonio longarina com 3 lugares Regular 

sem patrimonio longarina com 3 lugares Regular 

sem patrimonio Monitor Bom 

223.147 Monitor Bom 

223.067 Computador Bom 

223.066 Computador Bom 

121.944 Armário Ruim 

sem patrimonio Estabilizador Regular 

  SAGUÃO PRINCIPAL   

120.226 Armário Regular 
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120.229 Armário Regular 

75.789 Mesa Regular 

sem patrimonio Mesa Regular 

222.745 cadeira giratória Regular 

222.740 cadeira giratória Regular 

222.747 cadeira giratória Regular 

222.744 cadeira giratória Regular 

222.752 cadeira giratória Bom 

123.239 cadeira simples Regular 

123.177 cadeira simples Regular 

179.993 cadeira de rodas Regular 

179.584 cadeira de rodas Regular 

96.219 cadeira de rodas Regular 

209.254 bebedouro de pressão Regular 

219.085 ventilador de parede Regular 

219.087 ventilador de parede Regular 

219.090 ventilador de parede Regular 

145.629 ventilador de parede Regular 

122.752 escada de 2 degraus Regular 

217.111 TV 40 polegadas Regular 

  ACOLHIMENTO 1   

221.727 Cortina de Ar Regular 

221.719 Ar condicionado Regular 

sem patrimonio foco clinico Regular 

120.266 Mesa Regular 

120.263 Mesa Regular 

119.820 telefone de mesa Regular 

126.702 Armário Regular 
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122.821 Braçadeira Regular 

190.788 cadeira giratória Regular 

145.392 cadeira simples Regular 

120.397 cadeira simples Regular 

123.141 cadeira simples Regular 

sem patrimonio cadeira simples Regular 

  ACOLHIMENTO 2   

221.726 Cortina de Ar Regular 

221.710 Ar condicionado Regular 

sem patrimonio foco clinico Regular 

119.505 Mesa Regular 

120.249 Mesa Regular 

119.572 Mesa Regular 

  Armário Regular 

92.160 Braçadeira Regular 

190.758 cadeira giratória Regular 

123.102 cadeira simples Regular 

123.022 cadeira simples Regular 

sem patrimonio cadeira simples Regular 

144.195 balança pediátrica Regular 

165.471 telefone de mesa Regular 

sem patrimonio Balança Adulto Regular 

223.145 Monitor Regular 

  CONSULTORIO 4   

224.836 Ar condicionado Regular 

118.784 Negatoscopio Regular 

229.592 maca nova Regular 

122.691 Pedestal Regular 
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123.105 cadeira simples Regular 

104.164 balança pediátrica Regular 

  CONSULTORIO 5   

131.479 Ar condicionado Regular 

sem patrimonio Negatoscopio Regular 

229.591 maca nova Regular 

122.680 Pedestal Regular 

123.099 cadeira simples Regular 

122.682 biombo duplo Regular 

122.084 biombo duplo Regular 

  CONSULTORIO 5   

224.838 Ar condicionado Regular 

117.388 Banco Giratório Regular 

122.661 Pedestal Regular 

229.599 maca nova Regular 

  CONSULTORIO 1   

224.839 Ar condicionado Bom 

sem patrimonio Cadeira Reclinável Ruim 

122.771 escada de 2 degraus Ruim 

122.794 escada de 2 degraus Ruim 

122.675 Pedestal Regular 

122.688 Pedestal Regular 

89.847 Cama Regular 

119.971 Cama Regular 

120.468 Cama Regular 

121.920 Banqueta Bom 

122.078 biombo duplo Ruim 

  CONSULTORIO 2   
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224.837 Ar condicionado Bom 

122.692 Pedestal Bom 

122.663 Pedestal Bom 

120.473 Cama Bom 

89.841 Cama Bom 

123.292 cadeira simples Bom 

121.951 Banqueta Bom 

sem patrimonio biombo duplo Ruim 

91.466 cadeira de banho Bom 

sem patrimonio cadeira de banho Bom 

  CONSULTORIO 3   

131.540 Ar condicionado Bom 

122.686 Pedestal Regular 

sem patrimonio poltrona reclinável Bom 

122.776 escada de 2 degraus Regular 

122.768 escada de 2 degraus Regular 

120.467 Cama Regular 

sem patrimonio cadeira de banho Bom 

121.991 cadeira de banho Regular 

118.751 Banqueta Regular 

  POSTO DE ENFERMAGEM/SOROTERAPIA   

sem patrimonio Ar condicionado Bom 

122.715 Pedestal Regular 

122.687 Pedestal Regular 

122.742 escada de 2 degraus Regular 

122.740 escada de 2 degraus Regular 

122.801 escada de 2 degraus Regular 

118.747 Banqueta Regular 
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123.096 cadeira simples Regular 

123.283 cadeira simples Regular 

123.070 cadeira simples Regular 

123.112 cadeira simples Regular 

85.807 cadeira simples Regular 

119.279 Armário Regular 

119.481 Mesa Ruim 

118.868 Cama Regular 

122.472 Cama Regular 

sem patrimonio Cama Regular 

221.731 Computador Bom 

221.736 Monitor Bom 

  APLICAÇÃO   

221.697 Ar condicionado Bom 

143.633 Armário Ruim 

143.634 Armário Ruim 

143.632 Armário Ruim 

126.711 Armário Ruim 

221.725 Cortina de Ar Bom 

sem patrimonio ventilador de parede Bom 

103.435 Braçadeira Bom 

103.455 Braçadeira Bom 

sem patrimonio biombo duplo Ruim 

123.139 cadeira simples Regular 

sem patrimonio poltrona reclinável Bom 

  SALA DE RX   

123.441 cadeira simples Regular 

123.101 cadeira simples Regular 
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120.702 cadeira simples Regular 

119.414 cadeira simples Regular 

123.229 cadeira simples Regular 

131.223 Mancebo Regular 

220.949 Aparelho de RX Bom 

sem patrimonio Ar condicionado Bom 

195.412 Ar condicionado Ruim 

126.708 Armário Regular 

122.778 escada de 2 degraus Regular 

sem patrimonio Mesa Regular 

120.987 Roupeiro de Funcionário Regular 

173 mesa de Inox Regular 

  HIGIENIZAÇÃO   

145.394 cadeira simples Ruim 

123.145 cadeira simples Ruim 

123.142 cadeira simples Ruim 

sem patrimonio cadeira simples Ruim 

sem patrimonio ventilador de parede Regular 

121.558 longarina com 3 lugares Regular 

121.509 longarina com 3 lugares Regular 

sem patrimonio Mesa Ruim 

sem patrimonio Armário Ruim 

sem patrimonio Armário Ruim 

120.457 Maca Ruim 

  COPA   

186.866 Armário Ruim 

119.281 Armário Ruim 

117.167 Geladeira Bom 
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58.961 Geladeira Regular 

192.805 Purificador de Água Ruim 

  SALA DE CURATIVO/ECG   

223.494 Maca Regular 

119.241 Maca Regular 

126.705 Armário Regular 

143.636 Armário Regular 

145.391 cadeira simples Regular 

123.095 cadeira simples Regular 

123.260 cadeira simples Regular 

sem patrimonio cadeira simples Regular 

119.946 Ar condicionado Regular 

131.470 Ar condicionado Ruim 

122.803 escada de 2 degraus Regular 

67.578 Mesa Ruim 

sem patrimonio Mesa Ruim 

117.330 cadeira simples Regular 

190.714 cadeira giratória Regular 

  ÁREA LADO DA COPA   

188078 armario tipo roupeiro Ruim 

179201 armario tipo roupeiro Ruim 

122148 armario tipo roupeiro Ruim 

120979 armario tipo roupeiro Ruim 

120982 armario tipo roupeiro Ruim 

120985 armario tipo roupeiro Ruim 

22127 armario tipo roupeiro Ruim 

120984 armario tipo roupeiro Ruim 

120980 armario tipo roupeiro Ruim 
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120986 armario tipo roupeiro Ruim 

120880 armario tipo roupeiro Ruim 

sem patrimonio armario tipo roupeiro Ruim 

162708 armario tipo roupeiro Ruim 

121866 armario tipo roupeiro Ruim 

121860 armario tipo roupeiro Ruim 

124224 Cofre Regular 

123224 cadeira simples Regular 

123227 cadeira simples Regular 

sem patrimonio cadeira simples Regular 

123106 cadeira simples Regular 

145088 cadeira simples Regular 

123230 cadeira simples Regular 

123256 cadeira simples Regular 

123219 cadeira simples Regular 

123289 cadeira simples Regular 

123117 cadeira simples Regular 

123243 cadeira simples Regular 

123228 cadeira simples Regular 

177544 bebedouro de pressão Regular 

sem patrimonio bebedouro de pressão Regular 

sem patrimonio bebedouro de pressão Regular 

sem patrimonio Banqueta Regular 

121975 Hamper Regular 

120623 carrinho de dieta Regular 

208.779 ventilador de parede Bom 

208.778 ventilador de parede Bom 

219.086 ventilador de parede Bom 
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219.081 ventilador de parede Bom 

219.083 ventilador de parede Bom 

120.471 Cama Regular 

89.839 Cama Regular 

81.716 Cama Regular 

120.449 Cama Regular 

120.469 Cama Regular 

119.969 Cama Regular 

120.453 Cama Regular 

89836 Cama Regular 

120452 Cama Regular 

120458 Cama Regular 

119975 Cama Regular 

120450 Cama Regular 

120463 Cama Regular 

120442 Berço Regular 

120437 Berço Regular 

120440 Berço Regular 

120443 Berço Regular 

120436 Berço Regular 

120439 Berço Regular 

120438 Berço Regular 

120441 Berço Regular 

120445 Berço Regular 

120446 Berço Regular 

134162 Maca Regular 

122629 Maca Regular 

sem patrimonio Maca Regular 
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122633 Maca Regular 

sem patrimonio poltrona reclinável Bom 

sem patrimonio poltrona reclinável Bom 

sem patrimonio poltrona reclinável Bom 

sem patrimonio poltrona reclinável Bom 

sem patrimonio poltrona reclinável Bom 

sem patrimonio poltrona reclinável Bom 

111016 Mesa Ruim 

209315 Mesa Ruim 

197.198 Impressora Regular 

197.192 Impressora Regular 

164.354 Impressora Regular 

sem patrimonio Monitor Bom 

sem patrimonio Monitor Bom 

15.330 Monitor Bom 

135.381 Computador Bom 

3.119 Computador Bom 

210019 Computador Bom 

118389 cadeira giratória Regular 

120119 cadeira giratória Regular 

222742 cadeira giratória Regular 

222746 cadeira giratória Regular 

121469 Gaveteiro Regular 

179360 carrinho auxiliar com gaveta Regular 

  OBS MASCULINO   

122719 suporte para soro Regular 

122677 suporte para soro Regular 

122660 suporte para soro Regular 
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122711 suporte para soro Regular 

122718 suporte para soro Regular 

122671 suporte para soro Regular 

122685 suporte para soro Regular 

122701 suporte para soro Regular 

122717 suporte para soro Regular 

122689 suporte para soro Regular 

122708 suporte para soro Regular 

122672 suporte para soro Regular 

122718 suporte para soro Regular 

122700 suporte para soro Regular 

122722 suporte para soro Regular 

122684 suporte para soro Regular 

122685 suporte para soro Regular 

122659 suporte para soro Regular 

122706 suporte para soro Regular 

122716 suporte para soro Regular 

122720 suporte para soro Regular 

122.683 suporte para soro Regular 

122.700 suporte para soro Regular 

122.695 suporte para soro Regular 

122.669 suporte para soro Regular 

122.723 suporte para soro Regular 

122.678 suporte para soro Regular 

122.681 suporte para soro Regular 

122.670 suporte para soro Regular 

122.674 suporte para soro Regular 

122.706 suporte para soro Regular 
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122.716 suporte para soro Regular 

122704 suporte para soro Regular 

122694 suporte para soro Regular 

122707 suporte para soro Regular 

122673 suporte para soro Regular 

122703 suporte para soro Regular 

122662 suporte para soro Regular 

122724 suporte para soro Regular 

122710 suporte para soro Regular 

122693 suporte para soro Regular 

122725 suporte para soro Regular 

121865 Nicho de Madeira Regular 

121869 Nicho de Madeira Regular 

121867 Nicho de Madeira Regular 

143635 Nicho de Madeira Regular 

121870 Nicho de Madeira Regular 

121864 Nicho de Madeira Regular 

120491 Maca Regular 

120498 Maca Regular 

122018 Mesa Regular 

121976 Hamper Regular 

121972 Hamper Regular 

121979 Hamper Regular 

121974 Hamper Regular 

225841 Monitor Bom 

228733 Monitor Bom 

119864 Monitor Bom 

228337 monitor K15 Bom 
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121923 mesa de cabeceira Ruim 

121927 mesa de cabeceira Ruim 

121952 mesa de cabeceira Ruim 

118753 mesa de cabeceira Ruim 

121954 mesa de cabeceira Ruim 

121943 mesa de cabeceira Ruim 

121945 mesa de cabeceira Ruim 

sem patrimonio mesa de cabeceira Ruim 

121957 mesa de cabeceira Ruim 

121948 mesa de cabeceira Ruim 

121937 mesa de cabeceira Ruim 

121936 mesa de cabeceira Ruim 

121918 mesa de cabeceira Ruim 

121935 mesa de cabeceira Ruim 

121919 mesa de cabeceira Ruim 

121970 mesa de cabeceira Ruim 

121926 mesa de cabeceira Ruim 

121940 mesa de cabeceira Ruim 

121949 mesa de cabeceira Ruim 

118749 mesa de cabeceira Ruim 

121938 mesa de cabeceira Ruim 

121939 mesa de cabeceira Ruim 

118748 mesa de cabeceira Ruim 

121946 mesa de cabeceira Ruim 

118758 mesa de cabeceira Ruim 

121941 mesa de cabeceira Ruim 

126707 armario pequeno Regular 

126706 Armário Regular 
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80170 Cama Regular 

12454 Cama Regular 

89844 Cama Regular 

120.485 Cama Regular 

120.455 Cama Regular 

sem patrimonio Cama Regular 

89.838 Cama Regular 

120.464 Cama Regular 

89.837 Cama Regular 

119.970 Cama Regular 

89.642 Cama Regular 

120.460 Cama Regular 

80.173 Cama Regular 

122.795 escada de 2 degraus Regular 

122.791 escada de 2 degraus Regular 

122.750 escada de 2 degraus Regular 

122.760 escada de 2 degraus Regular 

122.741 escada de 2 degraus Regular 

122.756 escada de 2 degraus Regular 

122.782 escada de 2 degraus Regular 

122.751 escada de 2 degraus Regular 

123.175 cadeira tipo concha Regular 

123.285 cadeira tipo concha Regular 

123.107 cadeira tipo concha Regular 

123119 cadeira tipo concha Regular 

123269 cadeira tipo concha Regular 

123240 cadeira tipo concha Regular 

123144 cadeira tipo concha Regular 
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123244 cadeira tipo concha Regular 

123179 cadeira tipo concha Regular 

123098 cadeira tipo concha Regular 

119074 carrinho de emergência Regular 

187843 Desfibrilador Regular 

89820 mesa de mayo Regular 

71707 Negatoscópio Regular 

121950 mesa de ECG Regular 

228374 aparelho de eletrocardiograma Bom 

228376 aparelho de eletrocardiograma Bom 

126712 bancada de madeira Regular 

135014 gabinete da pia Regular 

126716 Prateleira Regular 

120427 aspirador para sucção de secreção Regular 

sem patrimonio aspirador para sucção de secreção Bom 

sem patrimonio aspirador para sucção de secreção Bom 

sem patrimonio aspirador para sucção de secreção Bom 

sem patrimonio aspirador para sucção de secreção Bom 

222751 cadeira giratória Regular 

222748 cadeira giratória Regular 

190760 cadeira giratória Regular 

117303 cadeira giratória Regular 

121962 foco clinico Ruim 

221699 Ar condicionado Regular 

144382 Ar condicionado Regular 

132825 Ar condicionado Regular 

134980 Gavetas Regular 

132043 telefone de mesa Bom 
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121874 Armário Regular 

221724 EOS ar Regular 

122001 mesa madeira Regular 

122019 mesa madeira Regular 

121696 mesa madeira Regular 

67609 mesa madeira Regular 

209310 mesa madeira Regular 

228366 Monitor Multiparametros Bom 

228332 Monitor Multiparametros Bom 

228328 Monitor Multiparametros Bom 

228324 Monitor Multiparametros Bom 

228.329 Monitor Multiparametros Bom 

228.330 Monitor Multiparametros Bom 

228.325 Monitor Multiparametros Bom 

228.326 Monitor Multiparametros Bom 

220.298 Monitor Multiparametros Bom 

220.299 Monitor Multiparametros Bom 

122.086 biombo duplo Regular 

118.757 Mesa Regular 

225837 OXIMETRO DE MESA Bom 

225841 OXIMETRO DE MESA Bom 

225842 OXIMETRO DE MESA Bom 

7560/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

7570/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

7590/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

7643/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

7650/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

7651/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 
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7687/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

7870/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

7898/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

7939/PAT EST-SP VENTILADOR BIOVENT Bom 

8724/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8725/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8721/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8732/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8735/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8752/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8683/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8789/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8645/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

8704/PAT EST-SP VENTILADOR SH 300 Bom 

sem patrimonio VENTILADOR OXIMAG/MAGNAMED Bom 

sem patrimonio VENTILADOR OXIMAG/MAGNAMED Bom 

sem patrimonio VENTILADOR OXIMAG/MAGNAMED Bom 

sem patrimonio VENTILADOR OXIMAG/MAGNAMED Bom 

sem patrimonio VENTILADOR OXIMAG/MAGNAMED Bom 

sem patrimonio GUINCHO DE TRANSPORTE DE PACIENTES Bom 

sem patrimonio BOMBAS DE INFUSÃO MDK Bom 

sem patrimonio cadeira de rodas novas Bom 
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ANEXO II – METAS 
 

 

1. REGRA GERAL 
 
1.1 PARCEIRO PRIVADO deverá informar mensalmente os Resultados dos Indicadores de Produção, 
que estão relacionados à QUANTIDADE de assistência oferecida aos usuários do Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA Piracicamirim. 
1.2 A produção realizada deve ser encaminhada até o dia 10 do mês subsequente, em relatórios ou 
instrumento para registro de dados de produção definidos pela Secretaria de Estado, que padronizará o 
modelo de apresentação.    Todavia, nada obsta que o PARCEIRO PÚBLICO solicite informações 
adicionais em prazo diverso ao aqui definido para monitoramento, avaliação ou elaboração de 
relatórios. 
1.3 Foram considerados os seguintes critérios para definição da produção estimada para a Unidade 
de Pronto Atendimento: 

 Internação: internações críticas e semi-críticas de pacientes adultos e pediátricos. 
 Atendimento de Urgência e Emergência: atendimento de urgência para pacientes infectados pelo 

novo coronavírus e/ou outras síndromes respiratórias agudas. 
 
1.4 A produção de todos os atendimentos de urgência e emergência, internações e Serviços de 
Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) realizados deverão ser informados mensalmente. 
 

2. PREMISSAS GERAIS UTILIZADAS NA DEFINIÇÃO DA ESTIMATIVA 
 
2.1 Para realização dos cálculos foi considerado a atividade ininterrupta de 24 horas por dia durante 
todo o mês. 
2.2 Previsão de uma taxa de ocupação de 100% para leitos de pacientes semi críticos e 100% para 
leitos de pacientes críticos. 
 

3. ESTIMATIVAS INTERNAÇÕES 
3.1 Estimou-se a Unidade realizar mensalmente o atendimento de 10.500 (dez mil e quinhentos) 
pacientes no pronto atendimento. 

Internação Estimativa Paciente-Dia 
Leitos para pacientes críticos (UTI-Covid) Mínimo 80% da capac. 
Leitos para pacientes semi-críticos Mínimo 80% da capac. 
Pronto Atendimento Adulto e Pediatria Aproximd. 350 
 
3.2 Deverão ser assegurados todos os exames e ações diagnósticas e terapêuticas necessárias para o 
atendimento adequado das internações. 
 

4. ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS REFERENCIADAS 
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4.1 A Unidade deverá manter o serviço de urgência/emergência em funcionamento nas 24 horas do 
dia, todos os dias da semana e, mensalmente, com objetivo de atender todos os usuários referenciados 
para a Unidade. 
4.2 Deverão ser assegurados todos os exames e ações diagnósticas e terapêuticas necessárias para o 
atendimento adequado de urgência e emergência. 
4.3 Os serviços do SADT Interno deverão ser informados à SES/SP para fins de verificação das 
atividades realizadas no Atendimento de Urgência e Emergência. 

 
 
 

 

 

5 Requisitos e critérios de avaliação das metas: 

Quadro detalhado de Acompanhamento UPA– METAS 
 

 
VARIÁVEIS ITEM 

AVALIADO 

 
DOCUMENTO 

COMPROB. 

PESO PERCENTUAL 
1º mês 2º 

mês 
3º mês 

Gestão de Programa Lista de     
Recursos De Colaboradores     
Humanos e 
Educação 

Educação 
Permanente 

Capacitados por 
Tipo de 0 10 20 

Permanente  Capacitação     

Constituição Constituição Documento     
E Da com a     

Implantação Comissão Nomeação e     
De De Controle Função dos 20 0 0  
Comissões 
obrigatórias 

De Infecção Membros e     
Hospitalar Regimento     
Constituição 
da Comissão 
de Óbitos 

Documento 
com a 
nomeação e 
função dos 
membros e 
Regimento 

 
 

10 

 
 

0 

 
 

0 

Constituição 
Da Comissão 
de Prontuários 

Documento 
com a 
nomeação e 
função dos 
membros e 
Regimento 

 
 
 

10 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
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Constituição 
Da Comissão 
de Ética 
Médica 

Documento 
Com a 
nomeação e 
função dos 
membros e 
Regimento 

 
 
 

10 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

Constituição 
da 
Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

Documento 
Com a 
nomeação e 
função dos 
membros e 
Regimento 

 
 
 

10 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atuação das 
Comissões 
obrigatórias 

Atuação da 
Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar 

Relatório Mensal 
da 
Análise dos 
indicadores e 
medidas tomadas 
quando 
Necessário 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

Atuação 
Comissão 
de Óbitos 

Relatório Mensal 
da 
Análise dos 
indicadores e 
Medidas tomadas 
quando 
Necessário 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

Atuação  
Comissão de 
Prontuários 

RelatórioMensal 
darevisão de 
pelomenos 10% 
dos 
Prontuários 

 
 

0 

 
 

10 

 
 

10 

Atuação da 
Comissão de 
Ética Médica 

Relatório Mensal 
com as 
atividades 

 
 

0 

 
10 

 
 

10 

 Atuação da 
Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

Relatório Mensal 
com as 
atividades 

 
 

0 

 
 

10 

 
 

10 
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Qualidade 
da 
Informação 

Processamen
to da 
Informação e 
Faturamento 

Lançamento de 
100% das 
Informações nos 
Sistemas Oficiais 
dentro do prazo 
determinado, 
seguindo a 
Portaria MS 
n.º10 dejaneiro 
de 2017 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

Relatórios 
Gerenciais 

Entrega de 
relatórios 
financeiros e 
técnicos no 
prazo 
Determinado 

 
 

10 

 
 
10 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

Satisfação do 
Usuário 

 
Serviço de 
Atendimento 
ao Usuário –
S.A.U. 

Documento com 
nome e função 
dos 
componentes; 
estrutura, 
Retinas e fluxos 

20 0 0 

Avaliação de 
Satisfação dos 
usuários e 
acompanhantes 
com, pelo menos, 
80% de aprovação 
(bom e ótimo) em 
todos os quesitos 
instituídos pela 
Comissão 

 
0 

 
20 

 
20 

 

Quadro Geral de Acompanhamento UPA– METAS 

 
VARIÁVEIS PESO  PERCENTUAL 

 1º 
mês 

2º 
mês 

3º 
Mês 

 

Educação Permanente 0% 10% 10%  
Constituição e implantação de 
comissões obrigatórias 

60% 0 0  

Atuação das Comissões 
Obrigatórias 

0 50% 50%  

Qualidade das Informações 20% 20% 20%  
Satisfação do Usuário 20% 20% 20%  
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5.1 A avaliação será realizada pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão. Esta se reunirá 

com periodicidade mensal e analisará os documentos já mencionados anteriormente, entregues pela 

CONTRATADA, devidamente analisados pela CONTRATANTE. Após a análise, a Comissão emitirá parecer 

determinando ou não o pagamento correspondente à parte variável deste período. 

5.2 Fluxo de pagamento da parte fixa - Todas as atividades eventualmente não realizadas terão seu valor 

estimado descontados em repasse mensal posterior, seguindo as proporções descritas abaixo. 

 

Os itens SADT e URGÊNCIA E EMERGÊNCIA deverão ser quantificados e valorados pela CONTRATADA. 

 

Atividade Atividades Realizadas Valor a Pagar 
 

SADT 
Acima do volume contratado 100% da atividade SADT 
Entre 90% e 100% do volume contratado 100% da atividade SADT 
Entre 70 e 89,99% 90% da atividade SADT 
Menos de 70% do volume contratado 70% da atividade SADT 

 
URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

Acima do volume contratado 100% da atividade de urgência e 
emergência 

Entre 90% e 100% do volume contratado 100% da atividade de urgência e 
emergência 

Entre 70 e 89,99% 90% da atividade de urgência e 
emergência 

Menos de 70% do volume contratado 70% da atividade de urgência e 
emergência 

 

 

 

5.3 Manutenção e Apresentação dos Documentos Fiscais e Contábeis. 

5.3.1 A CONTRATADA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contábeis, 

especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas contraídas, devendo 

apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes. 

5.3.2 As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde de 

Piracicaba, através do Relatório de Prestação de Contas assinado pelo responsável da CONTRATADA e 

também em meio eletrônico. 
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5.3.4. Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da CONTRATADA e seus originais 

ficarão sob a guarda da CONTRATANTE e à disposição dos órgãos fiscalizadores. Devendo a CONTRATADA 

ter disponível cópias físicas ou digitais de todos os documentos apresentados que poderão ser 

requisitados a qualquer tempo. 

5.3.5 As notas fiscais e recibos devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo 

identificador da CONTRATADA, bem como a data e a assinatura de seu preposto. 

5.3.6 Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posterior ao início da 

vigência de cada CONTRATO DE GESTÃO e de seus respectivos termos aditivos. 

5.3.7 No corpo dos documentos fiscais originais deverá constar o Nº do Contrato de Gestão e o nome da 

CONTRATANTE. 

5.4. Destinação de Materiais Permanentes. 

5.4.1Mensalmente, os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que porventura 

venham a ser adquiridos com recursos oriundos do contrato de gestão, bem como os bens recebidos ou 

adquiridos mediante legados ou doações, deverão ser incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal 

de Piracicaba, mediante Termo de Doação circunstanciado. 

5.4.2 Em caso de extinção ou desqualificação da CONTRATADA os equipamentos, instrumentos e 

quaisquer bens permanentes que porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos deste 

Contrato, bem como os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações, deverão ser 

incorporados ao patrimônio do Município de Piracicaba. 

 

 

 
 
 
 

  



Prefeitura do Município de Piracicaba  
 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

Edital de Chamamento Público nº 01/2021 (SAÚDE) – Gestão da UPA Piracicamirim 
Página 62 de 109 

 

 
ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO 

 
 

1. O Parceiro Privado deverá informar mensalmente os Resultados dos Indicadores de Desempenho, 
que estão relacionados à QUALIDADE da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e 
mensuram a eficiência, efetividade e qualidade dos processos da gestão da Unidade. 
2. Os indicadores de desempenho devem ser encaminhados, em relatórios ou instrumento para 
registro de dados de desempenho definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente. 
3. O quadro a seguir apresenta os indicadores que deverão ser enviados para análise do desempenho 
hospitalar. 

Indicadores de Desempenho 
Taxa de Ocupação da Unidade 

Média de Permanência na Unidade (atendimento clinico e 
internação 

Farmacovigilância: Avaliar reações adversas a medicamentos – 
RAM quanto à gravidade 

 

a) Taxa de Ocupação na Unidade 
Conceituação: relação percentual entre o número de pacientes, em determinado período, e o número de 
leitos-dia no mesmo período.    Taxa de ocupação muito baixa (abaixo de 70%) pode indicar: inadequação 
do número de leitos ao município; baixa integração da unidade à rede de saúde, com dificuldade de 
acesso; falha no planejamento ou na gestão da unidade (ineficiência); insatisfação da clientela. 
Fórmula: [Total de Pacientes-dia no período / Total de leitos operacionais-dia do período] x 100 
 

b) Média de Permanência na Unidade (dias) 
Conceituação: relação entre o total de pacientes no período e o total de pacientes egressos da unidade 
(por altas, transferência externa e ou óbitos no mesmo período). Representa o tempo médio de 
internações dos pacientes nos leitos.    Tempo médio de permanência muito alto nesses leitos pode indicar 
um caso de complexidade maior ou complicação pré ou pós-operatória, ou também pode indicar ausência 
de plano terapêutico adequado e desarticulação nos cuidados ao paciente. 
Fórmula: [Total de pacientes no período / Total de saídas no período] 
 

c) Farmacovigilância: Avaliar reações adversas a medicamentos – RAM quanto à gravidade 
Conceituação: monitora e avalia reações adversas a medicamentos (leve, moderada, grave) pelo 
farmacêutico.    Considera-se ideal a notificação e classificação de RAMs quanto à sua gravidade, seguidas 
do seu monitoramento.   Julga-se aceitável que as RAMs sejam notificadas e monitoradas, sem serem 
avaliadas quanto à gravidade.   Este indicador deverá considerar todas as reações adversas a 
medicamentos, independente do local da ocorrência. 
Fórmula: [Nº de pacientes que apresentaram reações adversas a medicamentos / Nº total de pacientes 
atendidos com predicação prescrita] x 100 
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ANEXO IV - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 
 

Entende-se que o Programa de Trabalho é a demonstração dos meios e recursos necessários e suficientes 
para execução das atividades previstas, com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da 
unidade e o trabalho técnico gerencial em atendimento às condições definidas no objeto da contratação 
e deverá ser elaborado de acordo com os itens abaixo: 
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, considerando: 
 
a) Descrição técnica das diferentes atividades assistenciais previstas, por tipo de serviço, devendo abordar 
o perfil assistencial da Unidade e o detalhamento das ações. 
b) Organização funcional e operacional das propostas para 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 gerenciais por tipo de serviço. 
c) Especificação dos Recursos Humanos: A Organização Social deverá apresentar o quadro completo de 
recursos humanos para a Unidade de Pronto Atendimento à saúde, por categoria profissional, a jornada 
ou carga horária semanal de contratação, considerados necessários para a execução das ações e serviços 
de saúde.     O dimensionamento deve considerar o quantitativo mínimo necessário de pessoal a ser 
contratado pela Organização Social, conforme descrito no item 3 deste Anexo. 
d) Organização das Atividades de Apoio relevantes para a execução das atividades descritas.   A 
Organização Social deverá descrever como pretende organizar e controlar os serviços de apoio. 
e) Descrição detalhada das características e estratégias de implementação de ações voltadas à 
qualidade.   A Oraganização Social deverá descrever como pretende organizar e implantar, considerando 
as particularidades do serviço e da unidade de saúde, ações e atividades que agregam qualidade aos 
serviços. 
 
Este Anexo destina-se a orientar os interessados para elaboração do Plano de Trabalho a ser apresentado, 
devendo conter invariavelmente todos os seus itens indicados neste roteiro. 
 
1.TÍTULO 
 
Programa de Trabalho para organização, administração e gerenciamento da Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA Piracicamirim, mencionada no objeto do Termo de Referência. 
 
 
2.DA PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 
 
Este item deverá caracterizar a proposta de modelo gerencial da Unidade de Saúde, descrevendo: 
 
 
2.1 DA METODOLOGIA 
 
A Organização Social deverá descrever as habilidades e campos de experiências das ações de trabalho que 
serão adotadas, elencando todas as atividades e metodologias de execução, considerando-se: 
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a) As Diretrizes Nacionais do Ministério da Saúde; 
b) As Habilidades e Experiências Significativas que serão trabalhadas na Unidade de Saúde; 
c) os seguintes serviços: 

 

ITEM SERVIÇO 

1.1 ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA 

1.2 LIMPEZA E HIGIDEZ 

1.3 MANUTENÇÃO PREDIAL 

1.4 SEGURANÇA PATRIMONIAL E CONTROLE DE ACESSO 

1.5 REDUÇÃO DE PERDAS 

1.6 ESTRATIFICAÇÃO DE INDICADORES ADMINISTRATIVOS 

1.7 RECURSOS HUMANOS 

1.8 CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 

1.9 EDUCAÇÃO CONTINUADA 

1.10 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

1.11 FATURAMENTO E INCREMENTO DE RECEITA 

1.12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS / UNIFORMES / EPI´s / E TODOS 
OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE 

1.13 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO DA 
UNIDADE PREVISTA ONDE ESTARÃO OS 20 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO 

PULMONAR COMPLETOS (UTI – Covid) mais 40 LEITOS DE INTERNAMENTO CLINICO 

1.14 SISTEMA DE INFORMAÇÃO (HARDWARE E SOFTWARE) NECESSÁRIOS PARA GESTÃO 
DA UNIDADE 

1.15 SADT NECESSÁRIO E COMPATÍVEL (INCLUINDO TOMOGRAFIA) 

1.16 SERVIÇO DE HEMODIALISE AGUDA PARA (UTI-Covid) 
 

 

Frisamos da necessidade do pleno atendimento deste item uma vez que o seu desenvolvimento impactará 
diretamente na operacionalização da Ampliação e Gestão da UPA - PIRACICAMIRIM. 
 
 
3. DOS RECURSOS HUMANOS 
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A Organização Social deverá contar com uma equipe de profissionais, formados e capacitados para prestar 
atendimento aos Usuários e acompanhantes dentro de todos os critérios técnico-científicos, que 
estabelece o Ministério da Saúde, sendo no mínimo: 
 
3.1  Equipe Mínima de profissionais médicos e não médicos. 
Levando-se em consideração a estrutura física e a média de atendimentos na unidade, a equipe médica e 
não médica deverá ser composta de no mínimo. 
 
3.1.1 QUADRO FUNCIONÁRIOS UPA DIMENSIONAMENTO COREN 
20 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI -Covid) / 22 Leitos Enfermaria + Pronto Atendimento 
adulto e pediatria 
 
 
Lote 01) Quadro atual da UPA - PIRACICAMIRIM 

    
Médicos     Plantões 
Clínico atendimento porta dia 3 Plantão 12 horas 90 
Pediatra atendimento por dia 1 Plantão 12 horas 30 
Clínico atendimento porta noite 2 Plantão 12 horas 60 
Pediatra atendimento por noite 1 Plantão 12 horas 30 
Clínico atendimento porta 18:00 
horas às 00:00 hora 1 Plantão 06 horas 15 
Clínico 20 leitos (UTI-Covid) dia 2 Plantão 12 horas 60 
Clínico 20 leitos (UTI-Covid) noite 2 Plantão 12 horas 60 
Clínico 20 leitos Enfermaria dia 1 Plantão 12 horas 30 
Clínico 20 leitos Enfermaria das 07:00 
às 13:00horas 1 Plantão 06 horas 15 
Clínico 20 leitos Enfermaria noite 1 Plantão 12 horas 30 
Pediatra internação dia 1 Plantão 12 horas 30 
Pediatra internação noite 1 Plantão 12 horas 30 
TOTAL 480 

 

Médico Plantonista = 8 Plantões Mensais 

480/8 = 60 Médicos 

Enfermeiro Nível Superior Dimensionamento COREN 
(UTI-Covid) dia 4 08 Funcionários 
(UTI-Covid) noite 4 08 Funcionários 
Enfermaria dia 2 04 Funcionários 
Enfermaria noite 2 04 Funcionários 
Atendimento dia 2 04 Funcionários 
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Atendimento noite 2 04 Funcionários 
  Folguista 05 Funcionários 
TOTAL 37 Funcionários 

 

Técnico de Enfermagem 
Dimensionamento 
COREN   

(UTI-Covid) dia 12 24 Funcionários 
(UTI-Covid) noite 12 24 Funcionários 
Enfermaria dia 4 10 Funcionários 
Enfermaria noite 4 10 Funcionários 
Atendimento dia 14 28 Funcionários 
Atendimento noite 10 20 Funcionários 
Atendimento vespertino 4 04 Funcionários 
  Folguista 20 Funcionários 
TOTAL 140 Funcionários 

 

Fisioterapeuta Mínimo Preconizado MS 
das 06:00 às 00:00 horas 2 06 Funcionários 
  Folguista 2 Funcionários 
TOTAL 09 Funcionários 
   
Técnico Raio X Mínimo Preconizado MS 
Dia/Noite 1 06 Funcionários 
  Folguista 01 Funcionário 
TOTAL 07 Funcionários 

 

Recepção Ideal 
Dia 2 04 Funcionários 
Noite 1 02 Funcionários 
Vespertino 1 01 Funcionário 
  Folguista 01 Funcionário 
TOTAL 08 Funcionários 
   
Assistente Social Mínimo Preconizado MS 
Dia/Noite 4 4 Funcionários 
TOTAL 04 Funcionários 
   
Administrativo Ideal 
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8 horas 4 04 Funcionários 
TOTAL 04 Funcionários 
   
Limpeza / Higienização Ideal 
Dia/Noite 4 12 Funcionários 
TOTAL 12 Funcionários 
   
Copeira Ideal 
Dia / Noite 1 03 Funcionários 
TOTAL 03 Funcionários 
   
Zelador Ideal 
Dia / Noite 1 03 Funcionários 
TOTAL 03 Funcionários 
 
   
Guarda/Segurança Ideal 
Dia / Noite 1 04 Funcionários 
TOTAL 04 Funcionários 
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 231 
Médicos 60 
 291 

 

3.1.2 QUADRO FUNCIONÁRIOS UPA DIMENSIONAMENTO COREN 

40 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (UTI-Covid) / 42 Leitos Enfermaria + 

Pronto Atendimento adulto e pediatria 

Lote 2º) Quadro após a AMPLIAÇÃO da UPA Piracicamirim (mínimo) 

Médicos     Plantões  

Clínico atendimento porta dia 3 Plantão 12 horas 90  

Pediatra atendimento por dia 1 Plantão 12 horas 30  

Clínico atendimento porta noite 2 Plantão 12 horas 60  

Pediatra atendimento por noite 1 Plantão 12 horas 30  
Clínico atendimento porta das 18horas 
à 00:00 hora 1 Plantão 06 horas 15 

 

Clínico 40 leitos (UTI-Covid) dia 4 Plantão 12 horas 120  

Clínico 40 leitos (UTI-Covid) noite 4 Plantão 12 horas 120  

Clínico 42 leitos Enfermaria dia 2 Plantão 12 horas 60  
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Clínico 42 leitos Enfermaria das 07:00 
às 13:00horas 1 Plantão 06 horas 15 

 

Clínico 42 leitos Enfermaria noite 2 Plantão 12 horas 60  

Pediatra internação dia 1 Plantão 12 horas 30  

Pediatra internação noite 1 Plantão 12 horas 30  

TOTAL 660  
Médico Plantonista = 8 Plantões Mensais 

660/8 = 82 Médicos 

Enfermeiro Nível Superior Dimensionamento COREN 
(UTI-Covid) dia 8 16 Funcionários 
(UTI-Covid) noite 8 16 Funcionários 
Enfermaria dia 4 08 Funcionários 
Enfermaria noite 4 08 Funcionários 
Atendimento dia 2 04 Funcionários 
Atendimento noite 2 04 Funcionários 
  Folguista 10 Funcionários 
TOTAL 66 Funcionários 
   
Técnico de Enfermagem Dimensionamento COREN 
(UTI-Covid) dia 24 48 Funcionários 
(UTI-Covid) noite 24 48 Funcionários 
Enfermaria dia 8 16 Funcionários 
Enfermaria noite 8 16 Funcionários 
Atendimento dia 14 28 Funcionários 
Atendimento noite 10 20 Funcionários 
Atendimento vespertino 4 04 Funcionários 
  Folguista 30 Funcionários 
TOTAL 214 Funcionários 
   
Fisioterapeuta Mínimo Preconizado MS 
das 06:00 às 00:00 horas 4 12 Funcionários 
  Folguista 4 Funcionários 
TOTAL 16 Funcionários 
   
Técnico Raio X Mínimo Preconizado MS 
Dia/Noite 1 06 Funcionários 
  Folguista 01 Funcionário 
TOTAL 07 Funcionários 
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Recepção Ideal 
Dia 2 04 Funcionários 
Noite 1 02 Funcionários 
Vespertino 1 01 Funcionário 
  Folguista 01 Funcionário 
TOTAL 08 Funcionários 
 
   
Assistente Social Mínimo Preconizado MS 
Dia/Noite 4 04 Funcionários 
TOTAL 04 Funcionários 
   
Administrativo Ideal 
8 horas 6 06 Funcionários 
TOTAL 06 Funcionários 
 
   
Limpeza / Higienização Atual 
Dia/Noite 7 21 Funcionários 
TOTAL 21 Funcionários 
   
Copeira Ideal 
Dia/Noite 2 06 Funcionários 
TOTAL 06 Funcionários 
   
Zelador Ideal 
Dia/Noite 1 03 Funcionários 
TOTAL 03 Funcionários 
   
Guarda Ideal 
Dia / Noite 1 04 Funcionários 
TOTAL 04 Funcionários 

 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 355 
Médico 82 
 437 
 

3.1.2 QUADRO FUNCIONÁRIOS UPA DIMENSIONAMENTO COREN 
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Lote 03) Atendimento Porta de Entrada (mínimo) 

 
MÉDICOS 

Nº de profissionais 
Médicos  por 
Plantão 

 
Carga Horária 
Do Plantão(h) 

MÉDICO  PLANTONISTA  PEDIATRA  DIURNO 1 12 
MÉDICO  PLANTONISTA  PEDIATRA  NOTURNO 1 12 

MÉDICO  PLANTONISTA PORTA  DE  ENTRADA INTERMEDIÁRIO 1 6 
MÉDICO PLANTONISTA PORTA DE ENTRADA DIURNO 3 12 

MÉDICO PLANTONISTA PORTA DE ENTRADA NOTURNO 2 12 
 

4 DESCRITIVO DOS SADT´s QUE A OSS FORNECERÁ AO CONTRATANTE E QUAIS O SERVIÇOS 

INCLUSOS NECESSÁRIOS QUE O CONTRATANTE REQUER 

4.1 Entende-se por Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) a disponibilização de exames e 

ações de apoio diagnóstico e de terapia, dentro do perfil de cada paciente.   Os exames solicitados de 

emergência/urgência deverão ser realizados imediatamente, com prazo mínimo de 30 minutos e máximo 

de 2h, após sua solicitação.   O resultado não poderá ultrapassar duas horas, salvo naquelas condições em 

que o processo mecanizado exija um tempo maior para sua realização. 

O elenco de SADT é composto por: 

- Laboratório de Análises Clínicas ofertando os exames de: bioquímica, hematologia, microbiologia 

(baciloscopia), hemogasometria, uroanálise, marcadores cardíacos, dentre outros pertinentes; 

- Ultrassonografia (Regime de 24horas) por dia. 

- Tomografia Computadorizada (Regime de 24horas) por dia. 

- Eletrocardiograma (Regime de 24horas) por dia. 

- Exames de radiologia clínica (Regime de 24horas) por dia. 

- Testes rápidos de COVID 19 (Regime de 24horas) por dia. 

- Serviço de Hemodiálise (Regime de 24horas) por dia. 

 

5  SUGESTÃO DE PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 
 
5.1 LOTE 1º) 20 LEITOS DE (UTI–COVID) / 20 LEITOS DE ENFERMARIA 
 

 
ITENS E DESPESAS 

 
CUSTO MENSAL 

ESTIMADO 
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1.Pessoal  
1.1.Remuneração de Pessoal  
1.2.Benefícios  
1.3.Encargos Sociais e Contribuições  
1.4Outras Despesas de Pessoal – Provisionamento  
2.Materiais de Consumo  
2.1Gases Medicinais  
2.2Suprimentos de Informática  
2.3Material de Expediente  
2.4Combustível  
2.5Material de Limpeza e Descartáveis  
2.6Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)  
2.7Material de Manutenção  
3.Material de Consumo Assistencial  
3.1Drogas e Medicamentos Diversos  
3.2Produtos Médicos e Enfermagem Diversos  
3.3Dietas Enteral e Parenteral  
4.Serviços Terceirizados  
4.1Serviços, Programas e Aplicativos de Informática  
4.2Vigilância/Portaria/Segurança  
4.3Limpeza Predial-ASG/Jardinagem/Maqueiro  
4.4Lavanderia c/ Enxoval  
4.5SND(Alimentação, Nutrição e Dietetica)  
4.6Serviço de remoção (TransporteIntra-Hospitalar)  
4.7Certificação, Consultoria, Educação Continuada e Telemedicina  
4.8Serviços Gráficos  
4.9Serviço de Detetização e Lavagem de Tanques  
4.10Serviços Assistencial Médico  
4.11Serviço de Recolhimento e Tratamento de Residuos  
4.12Manutenção Predial  
4.13Manutenção de Equipamentos e Mobiliários Administrativos  
4.14Engenharia Clínica  
4.15Locação de  Equipamentos Médicos  
4.16Serviço  de Apoio Assisitencial (Esterilização, diálise, banco de sangue, 
etc) 

 

4.17Locação de Equipamentos Administrativos e Informatica  
4.18Locação de Veículos apoio Administrativo  
4.19Água  
4.20Energia  
4.21Telefonia e Internet  
4.22Serviços Laboratoriais  
4.23. Serviço de hemodiálise  
4.24Locação de Tomografo  
4.25Locação de Gerador  
4.26Serviços das Ações de Promoção à Saúde  
5.Seguros/Taxas  
5.1Despesas bancarias  
6. TOTAL  
7. Rateio despesas institucionais  
8. TOTAL CUSTEIO  
 
 
5.2 LOTE 2º) 40 LEITOS DE (UTI–COVID) completos / 42 LEITOS DE ENFERMARIA 
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ITENS E DESPESAS 

 
CUSTO MENSAL 

ESTIMADO 
 

1.Pessoal  
1.1.Remuneração de Pessoal  
1.2.Benefícios  
1.3.Encargos Sociais e Contribuições  
1.4OutrasDespesasdePessoal–Provisionamento  
2.Materiais de Consumo  
2.1Gases Medicinais  
2.2Suprimentos de Informática  
2.3Material de Expediente  
2.4Combustível  
2.5Material de Limpeza e Descartáveis  
2.6Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)  
2.7Material de Manutenção  
3.Material de Consumo Assistencial  
3.1Drogas e Medicamentos Diversos  
3.2Produtos Médicos e Enfermagem Diversos  
3.3Dietas Enteral e Parenteral  
4.Serviços Terceirizados  
4.1Serviços, Programas e Aplicativos de Informática  
4.2Vigilância/Portaria/Segurança  
4.3Limpeza Predial-ASG/Jardinagem/Maqueiro  
4.4Lavanderiac/Enxoval  
4.5SND(Alimentação, Nutrição e Dietetica)  
4.6Serviço de Remoção (Transporte Intra-Hospitalar)  
4.7Certificação, Consultoria, Educação Continuada e Telemedicina  
4.8Serviços Gráficos  
4.9Serviço de Detetização e Lavagem de Tanques  
4.10Serviços Assistencial Médico  
4.11Serviço de Recolhimento e Tratamento de Residuos  
4.12Manutenção Predial  
4.13Manutenção de Equipamentos e Mobiliários Administrativos  
4.14Engenharia Clínica  
4.15Locação de Equipamentos Médicos  
4.16Serviço de Apoio Assisitencial (Esterilização, diálise, banco de 
sangue, etc) 

 

4.17Locação de Equipamentos Administrativos e Informatica  
4.18Locação de Veículos apoio Administrativo  
4.19Água  
4.20Energia  
4.21Telefonia e Internet  
4.22Serviços Laboratoriais  
4.23.Serviço de hemodiálise  
4.24Locação de Tomografo  
4.25Locação de Gerador  
4.26Serviços das Ações de Promoção à Saúde  
5.Seguros/Taxas  
5.1Despesas bancarias  
6. TOTAL  
7. Rateio despesas  institucionais  
8. TOTAL CUSTEIO  
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5.3 LOTE 3º) EQUIPE DE GESTÃO E PORTA DE ENTRADA 
 

 
ITENS E DESPESAS 

 
CUSTO MENSAL 

ESTIMADO 
 

1.Pessoal  
1.1.Remuneração de Pessoal  
1.2.Benefícios  
1.3.Encargos Sociais e Contribuições  
1.4Outras Despesas de Pessoal–Provisionamento  
2.Materiais de Consumo  
2.1Gases Medicinais  
2.2Suprimentos de Informática  
2.3Material de Expediente  
2.4Combustível  
2.5Material de Limpeza e Descartáveis  
2.6Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's)  
2.7Material de Manutenção  
3.Material de Consumo Assistencial  
3.1Drogas e Medicamentos Diversos  
3.2Produtos Médicos e Enfermagem Diversos  
3.3Dietas Enteral e Parenteral  
4.Serviços Terceirizados  
4.1Serviços, Programas e Aplicativos de Informática  
4.2Vigilância/Portaria/Segurança  
4.3Limpeza Predial-ASG/Jardinagem/Maqueiro  
4.4Lavanderia c/ Enxoval  
4.5SND (Alimentação, Nutrição e Dietetica)  
4.6Serviço de Remoção (Transporte Intra-Hospitalar)  
4.7Certificação, Consultoria, Educação Continuada e Telemedicina  
4.8Serviços Gráficos  
4.9Serviço de  Detetização e Lavagem de Tanques  
4.10Serviços Assistencial Médico  
4.11Serviço de Recolhimento e Tratamento de Residuos  
4.12Manutenção Predial  
4.13Manutenção de  Equipamentos e Mobiliários Administrativos  
4.14Engenharia Clínica  
4.15Locação de Equipamentos Médicos  
4.16Serviço de Apoio Assisitencial (Esterilização, diálise, banco de 
sangue, etc) 

 

4.17Locação de Equipamentos Administrativos e Informatica  
4.18Locação de Veículos apoio Administrativo  
4.19Água  
4.20Energia  
4.21Telefonia e I nternet  
4.22Serviços Laboratoriais  
4.23Locação de Tomógrafo  
4.24Locação de Gerador  
4.25Serviços das Ações de  Promoção à Saúde  
5.Seguros/Taxas  
5.1Despesas bancárias  
6. TOTAL  
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7. Rateio  despesas  institucionais  
8. TOTAL CUSTEIO  
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ANEXO V – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

CRITÉRIO PONTOS ITENS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 
POSSÍVEL 

 

Conhecimento do 
Objeto da 
Contratação. 

5 
Apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS)  

15 PONTOS 
 

10 

Delineamento das diretrizes, que no entendimento da 
proponente, deverão ser obedecidas na elaboração do 
Programa de Trabalho para a Unidade. 

 

Experiência 

 

5 Experiência no gerenciamento de serviços de Urgência e 
Emergência.  

55 PONTOS 
10 Gestão de Unidades de UTI 
20 Gestão de Unidades de tratamento COVID 
20 Gestão de Unidades de UTI-COVID 

 

Plano Assistencial 

5 Implantação de Fluxos 
10 PONTOS 2,5 Implantação da Gestão 

2,5 Implantação de Processos 
Adequação das 
atividades 
propostas 
referentes à 
qualidade 
daAssistência 
prestada nas 
unidades de 
saúdes 
gerenciamento da 
Organização 
Social. 

2 
Proposta de Implantação e Funcionamento –Comissões 
Obrigatórias, Serviço de Farmácia, SAME, adequação às 
normas SUS 

 

05 PONTOS 
3 

Proposta de Implantação e Execução das Ações relacionadas 
à satisfação dos pacientes e/ou acompanhantes nos 
processos assistenciais 

Cronograma 

e resultados 

esperados 

5 

Adequação entre os meios sugeridos, cronogramas e 
resultados presumidos considerando os Recursos Humanos 
compatíveis com as atividades do Plano de Trabalho, 
constando forma de vínculo, horário e salário. 

 

 

15 Pontos 
 

5 

Adequação entre os meios sugeridos, cronogramas e 
resultados presumidos Considerando a organização de 
atividades de Apoio. 
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5 

Adequação entre os meios sugeridos, cronogramas e 
resultados presumidos considerando a sistemática de 
manutenção Predial e de Equipamentos. 

 
Pontuação Máxima Possível na Proposta Técnica 100 PONTOS 

 

OBSERVAÇÃO: Com exceção do item de apresentação do CEBAS exigido no critério “Conhecimento do 
Objeto da Contratação”, todos os demais critérios descritos no quadro acima devem ser obrigatoriamente 
apresentados, independentemente da pontuação obtida em cada item, sob pena de desclassificação. 

 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

1 - O critério de julgamento será a de MENOR VALOR GLOBAL. 

2 - Serão classificadas para análise da proposta financeira somente as organizações social de saúde que 
obtiverem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da totalidade da pontuação técnica descrita na Matriz 
de Avaliação do presente Anexo. 

3 – A proposta financeira deverá estar baseada nos custos de mão de obra (profissionais médicos, 
enfermeiros, técnicos, adminsitrativos, gestores, coordenadores, diretores), insumos, serviços, materiais 
de consumo, medicamentos, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico - SADT, taxas, seguros e demais 
despesas institucionais, dentre outras, considerando-se apenas a título de exemplo a relação da planilha 
constante no Anexo IV – Roteiro para Elaboração do Plano de Trabalho, do Termo de Referência, devendo 
ser apresentado os preços para cada Lote de Serviço. 

 
4 - No caso de empate será classificada a proposta com maior pontuação técnica e ainda permanecendo 
empate, será realizado sorteio em sessão pública. 

 
NOTAS: 
 
a. Será considerada a prioridade dada na elaboração da Proposta Técnica e de Preços aos 

problemas e demandas prevalentes no Município e nos serviços da atendimento ao COVID-19. Para isso, 

a proponente deverá realizar Visita Técnica na Unidade objeto deste Termo, previamente agendada e 

acompanhada por um representante oficial da SEMS/PIRACICABA, com a finalidade de verificar as 

condições gerais da Unidade.   A proponente deverá apresentar um relatório contendo as diretrizes que 

serão utilizadas no seu Programa de Trabalho. 
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b. Estima-se que após a emissão da Ordem de Serviço, os serviços e atividades constantes no Lote 

1o ocorrerão pelo período de 30 (trinta dias).  

 

c. Os serviços e atividades constantes no Lote 2o, serão iniciados após a emissão da respectiva 

ordem de serviços, com período estimado de duração de 60 (sessenta dias). 

 

d. Após a emissão da Ordem de Serviço, os serviços e atividades constantes no Lote 3o ocorrerão 

pelo período de 90 (noventa dias). 

 

e. A Comissão de Seleção poderá negociar com a entidade vencedora, com vistas a redução do 

preço. 

 
f. É facultado a Comissão para Seleção, em qualquer fase do procedimento, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução processual. 
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ANEXO VI - PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO 

1. Conhecimento do Objeto da Contratação (15 pontos) 
 
1.1 Será considerado o reconhecimento da proponente como prestadora de serviços na área de saúde 
e que atende ao disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, na Lei nº 12.868, de 15 de outubro 
de 2013, no Decreto nº 7.300, de 14 setembro de 2010, no Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, e 
na Portaria MS-GM nº 834, de 26 de abril de 2016. 
 
1.2 Delineamento das diretrizes que, no entendimento da proponente, deverão ser obedecidas na 
elaboração da Proposta Técnica para o gerenciamento e prestação de serviços de saúde, e demandas 
prevalentes no Município inerentes aos serviços de atendimento e tratamento às pessoas acometidas 
pelo COVID-19. 
 
1. Experiência (com pontuação máxima de 55 pontos): 
 
2.1 A Organização Social deverá discorrer e apresentar documentos comprobatórios, em papel timbrado 
e assinado por responsável técnico do emissor, do gerenciamento de serviços de saúde públicos não 
hospitalares, serviços de urgência e emergência pré-hospitalar (ou serviço similar) e de serviços em 
equipamentos de Saúde: (maximo de 5 pontos, sendo 1 ponto por atestado com período superior a um 
ano de serviço consecutivo). 
 
2.2 A Organização Social deverá apresentar documentos comprobatórios, em papel timbrado e assinado 
por responsável técnico do emissor, do gerenciamento de Unidades de UTI de serviços de saúde públicos, 
ligadas ao SUS. (máximo de 10 pontos, serão considerados apenas atestados com periodo de pelo menos 
12 (doze) meses consecutivos e serão considerados 2 pontos para cada 10 leitos de UTI administrados 
pela proponente). 
 
2.3 A Organização Social deverá apresentar documentos comprobatórios, em papel timbrado e assinado 
por responsável técnico do emissor, do gerenciamento Gestão de Unidades de tratamento exclusivo de 
COVID 19 de serviços de saúde públicos, ligadas ao SUS. (máximo de 20 pontos, serão considerados 
apenas atestados com período de pelo menos 12 (doze) meses consecutivos e serão considerados 2 
pontos para cada 10 leitos internação (enfermaria) COVID 19 administrados pela proponente). 
 
2.4 A Organização Social deverá apresentar documentos comprobatórios, em papel timbrado e assinado 
por responsável técnico do emissor, do gerenciamento Gestão de Unidades de tratamento do tipo UTI 
exclusivo de COVID 19 de serviços de saúde públicos, ligadas ao SUS. (máximo de 20 pontos, serão 
considerados apenas atestados com periodo de pelo menos 12 (doze) meses consecutivos e serão 
considerados 2 pontos para cada 10 leitos de UTI COVID-19 administrados pela proponente). 
 
2. Plano Assistencial – (Total 10 pontos) 
 
Neste item serão avaliados: 
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1. ATIVIDADE – AVALIA AS AÇÕES PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA 
UNIDADE 

PONTUAÇÃO 
(10 PONTOS) 

 

MÁXIMA POR 
ITEM 

TOTAL  

 
IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS 

Fluxos Operacionais compreendendo circulação 
em áreas restritas, externas e internamento; 

 
1,0 ponto 

 
 
 
 
5,0 
 
pontos 

 

(A forma de apresentação será 
considerada levando-se em 
conta a clareza e o 
entendimento do fluxo). 

Fluxos para registros e documentos de usuários
e administrativos; 

1,0 ponto   

  
Fluxo unidirecional para materiais esterilizados;

 
1,0 ponto 

 

Fluxo unidirectional para roupas 1,0 ponto  
Fluxo unidirecional de residuos e saúde. 1,0 ponto  

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO. Implantação de Logística de Suprimentos 0,5pontos  
 
 
 
 
2,5 
 
pontos 

 

 Política de Recursos Humanos 
a ser implementada. 

0,5pontos  

 
Proposta para Regimento Interno 

 
0,5ponto 

 

Proposta para Regimento do Serviço 
de Enfermagem 

0,5ponto  

 
Proposta para Regimento do Corpo Clínico 

 
0,5ponto 

 

IMPLANTAÇÃO DE 
PROCESSOS 

Apresentar Manual de Protocolos Assistenciais 0,5ponto  
 
 
 
 
 
 
 
2,5 
pontos 

 

 Apresentar Manual de retinas administrativas 
para Faturamento de Procedimentos 

0,5ponto  

Apresentar Manual de Rotinas para 
Administração Financeira 

 
0,5ponto 

 

Apresentar Manual de Rotinas Administrativas 
para a Gerência de Almoxarifado e Patrimônio 

 
0,5ponto 

 

 
Apresentar Proposta de Educação 
em Saúde/Capacitação. 

 
0,5ponto 

 

TOTAL DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM ATIVIDADE – 10 PONTOS  
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4. Adequação das atividades propostas referents à QUALIDADE da assistência a ser prestada na unidade 
de saúde. (com pontuação máxima de 0 5 pontos, incluindo a proposta de funcionamento; e a de 
satisfação dos pacientes): 
 Proposta de Implantação e Funcionamento – Comissões Obrigatórias, Serviço de Farmácia, SAME, 
adequação às normas SUS. 
 Expressar e promover 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 UPA 
e comunidade. Identificar ações voltadas para a Qualidade Objetiva a partir da instituição de comissões 
internas de monitoria dos serviços e ações voltadas à Qualidade Subjetiva relacionadas com a 
Humanização das relações. 
 
4.1 Qualidade objetiva – Avalia medidas proposta de trabalho para 
implementação de: 

PONTUAÇAO (02 PONTOS) 
Máximo 
por item 

TOTAL 

Comissão Proposta de Constituição (membros 0,5 Ponto  

(Óbitos, E finalidade);   

Prontuários,    
Ética, Farmácia, Proposta de Regimento Interno; 1,0 Ponto 2,0 Pontos 

Outras    

Comissões) Cronograma de atividades anual; 0,5 Ponto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Qualidade subjetiva –avalia medidas de promoção de relação 
humana e apoio social na comunidade interna e externa do 
Hospital 

PONTUAÇÃO (03 
PONTOS) 

 
 

Manual com indicação das formas de 
notificação, recepção, orientação sociale 
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ACOLHIMENTO 

apoio psicossocial aos usuários e familiares na 
emergência conforme 
Classificação de risco. 

1,0 Ponto  
 
1,5 
Pontos 

Instrução com definição de horários, critérios 
e medidas de controle de risco para as visitas 
aos usuários. 

 
 
0,5 Ponto 

 
 
 
ATENDIMENTO 

Proposta para implantação de orientações 
quanto às formas de acomodação e conduta 
para os 
Acompanhantes 

 
 
1,0 Ponto 

 
 
 
1,5 
Pontos 
 Proposta para implantação de services de 

atendimento ao usuário com realização 
periódica de pesquisa de satisfação do 
usuário, com definição de uso das 
informações 

 
 
0,5 Ponto 

OS SUBITENS QUALIDADE OBJETIVA+QUALIDADE SUBJETIVA SOMAM 05 PONTOS 

 
5. Cronograma e resultados esperados – (Total 15pontos). 
 
Neste item da Proposta Técnica, a Organização Social deverá detalhar: 
 
1. Adequação entre os meios sugeridos cronogramas e resultados presumidos considerando 
os Recursos Humanos compatíveis com as atividades do Plano de Trabalho, constando forma de vinculo, 
horário e salário. 
 
2. A Organização Social deverá apresentar dimensionamento de pessoal, divididos por 
categoria, quantidade de profissionais, carga horária e remuneração conforme modelos apresentados no 
Item 7. Deve ainda propor ações de Qualificação e Educação Continuada/Permanente dos Recursos 
Humanos. 
 
3. Organização das Atividades de Apoio 
 
 A avaliação deste item se dará sobre o detalhamento da organização das atividades de apoio, ou 
seja, atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento adequado da Unidade, 
tais como: 
 Serviços administrativos; 
 Almoxarifado; 
 Serviços de limpeza; 
 Serviços de segurança; 
 Apoio logístico. 
 
1. Adequação da proposta de atividade assistencial à integração dos services gerenciados 
pela própria Organização Social. 
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2. Adequação da proposta de atividade assistencial à integração entre os services 
gerenciados pela própria Organização Social e os demais serviçoos referenciados da rede do SUS. 
 
5.  

TÓPICO: CRONOGRAMA e RESULTADOS ESPERADOS PONTUAÇÃO 
 
(15 PONTOS) 

MÁXIMA 
POR ITEM 

TOTAL 

 Adequação entre os meios sugeridos, cronogramas e 
resultados presumidos considerando os Recursos Humanos 
compatíveis com as atividades do Plano de Trabalho, 
constando forma de vinculo, 
horário e salário 

 
5,0 

pontos 

 

CRONOGRAMA Adequação entre os meios sugeridos, cronogramas e 
resultados presumidos considerando a organização de 
atividades de Apoio 

5,0 
pontos 

15,0 
pontos 

E RESULTADOS 
 
ESPERADOS 

 
Adequaçao entre os meios sugeridos, cronogramas e 
resultados presumidos considerando a sistemática da 
manutençao Predial e de Equipamentos 

5,0 
pontos 

 

 

 
7 Proposta Financeira 
 
7.1 A Organização Social deverá demonstrar, a partir das Planilhas de Estimativa de Custos Mensal (vide 
Anexo IV do Termo de Referência), o volume de recursos financeiros destinados para cada tipo de atividade 
apresentada nesta proposta, contemplando todos os serviços consignados neste Termo de Referência a 
serem executados na Unidade referenciada e de mais disposições presentes no Termo de Referência. 
 
7.2 A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados 
da CONTRATADA não poderão exceder os níveis de remuneração praticados na rede privada de saúde, 
observando-se a média de valores de pelo menos 5 (cinco) instituições de mesmo porte e de semelhante 
complexidade sob gestão de organizações sociais. 
7.3 Os salários e remunerações deverão observar os pisos das categorias homologados pelos respectivos 
sindicatos aos quais os profissionais estão vinculados, comprovados com documentação pertinente. 
 
7.4 Deverão ser observados na proposta os seguintes itens: 
 
 Cronograma físico-financeiro, fluxo de desembolso, memória de cálculo e critérios compatíveis 
com a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual com base no custo da realização dos 
produtos de finidos no contrato. 
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 Compromisso da Organização Social de enviar regulamento próprio contendo os procedimentos 
a serem utilizados na contratação e remuneração dos recursos humanos e na aquisição de bens e serviços. 
 Adequação da proposta de atividade assistencial à integração dos serviços gerenciados pela 
própria Organização Social. 
 Adequação da proposta de atividade assistencial à integração entre os serviços gerenciados pela 
própria Organização Social e os demais serviços referenciados da rede do SUS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B – PRODUÇÃO E CUSTOS ATUAIS 
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Produção UPA Piracicamirim (período Covid-19) 
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Custo UPA Piracicamirim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C – EXIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 
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1. As organizações sociais de saúde que quiserem ser qualificadas para a participação no CHAMAMENTO 
PÚBLICO nº 01/2021-SAUDE deverá apresentar Requerimento perante a Secretaria Municipal de Saúde, 
8º andar, Prédio do Centro Cívico, na cidade de Piracicaba/SP, acompanhado dos seguintes documentos:  

 
1.1. Registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 
b) finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros 

no desenvolvimento das próprias atividades; 
c) composição e atribuições da diretoria; 
d) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma de seu estatuto; 
e) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, 

inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade; e 
f) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhes foram 

destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção 
ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social, da mesma área de atuação, ou ao 
patrimônio do Município, na proporção dos recursos e bens por este alocados; 
1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 
1.3. Cópia do CPF e identidade, devidamente autenticados, do Presidente ou Representante Legal da 
entidade;  
1.4. Aprovação de sua diretoria quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como 
organização social; 
1.5. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como certidões 
negativas relativas à Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão 
Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
1.6. Atestado(s) emitido por pessoa jurídica pública ou privada que demonstrem sua aptidão na atividades 
de gestão de serviço de saúde de forma similar ao objeto. 
 
2. Confome disposto na Lei Municipal nº 6.246/08, a documentação apresentada será avaliada pela 
Procuradoria Jurídico-Administrativa do Município. 
2.1. O pedido de qualificação será indeferido nas seguintes situações: 
2.1.1. O requerente não se enquadrar nas atividades dirigidas à saúde;  
2.1.2. O requerente não atender aos requisitos descritos na Lei Municipal nº 6.246/08; 
2.1.3. A documentação apresentada estiver incompleta ou não for reapresentada no prazo concedido; 
 
2.2. A qualificação das entidades como Organização Social de Saúde será efetivada por Decreto Municipal, 
publicado no Diário Oficial dos Municípios 
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ANEXO D – DECLARAÇÕES 
 

(em papel timbrado da Organização Social) 
 

 
 
 
Chamamento Público nº 01/2021-SAÚDE 
 
 
 
 
 

[identificação da organização da sociedade da saúde] DECLARA que está ciente e 
concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 01/2021-SAÚDE e em 
seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade 
dos documentos, plano de trabalho e proposta apresentada perante o presente processo de 
seleção. 

 
Sob as penas da Lei, especialmente o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DECLARA:  
 
 
 
1. que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração 

Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas 
da Federação, bem como não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer 
outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente Chamamento 
Público; 

 
 
2. que não possui em seu quadro de pessoal e não emprega menor(es) de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

 
 
3. que não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco, até terceiro 

grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos 
termos das legislações vigentes aplicáveis. 
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4. que sua proposta foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante 
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; que não tentou, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou 
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; que o conteúdo da 
proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; que o conteúdo da proposta apresentada 
não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, 
direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas. 

 
 
 
 
Estando plenamente ciente do teor e da extensão das DECLARAÇÕES acima. 
 

 
 
 
 

Piracicaba, ....... de ............... de 2021. 
 
 
 

................................................................................. 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSS) 
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ANEXO E – MODELO DA PROPOSTA 
 

Organização Social  
CNPJ nº  
Endereço  
Cidade/UF  CEP: 
e-mail  

 
Para a execução satisfatória do contrato de gestão para o gerenciamento, 

operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de Covid-19 e/ou síndromes 
respiratórias agudas, na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Piracicamirim, em regime 24 
horas/dia, na cidade de Piracicaba/SP, conforme as condições e especificações constante do 
Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 – SAÚDE – Processo nº 67.454/2021, proposmos os 
seguintes valores: 

LOTE 01 
Tipo Quant Valor Unitário Valor de 30 dias. 

UTI COVID 20 R$ R$ 
ENFERMARIA 22 R$ R$ 
  Valor Total do Lote      R$ 

 
LOTE 02 

Tipo Quant Valor Unitário Valor de 60 dias 
UTI COVID 40 R$ R$ 
ENFERMARIA 42 R$ R$ 
  Valor Total do Lote      R$ 

 
LOTE 03 

Serviço de Pronto Atendimento à 
população, durante 24 horas/dia 
(adultos e pediatria) 

Valor Unitário Valor de 90 dias 
 
R$ 

 
R$ 

  Valor Total do Lote      R$ 
 

TOTAL DO LOTE 01 R$ 
TOTAL DO LOTE 02 R$ 
TOTAL DO LOTE 03 R$ 

VALOR GLOBAL R$ 
Valor total da proposta por extenso: R$ .............. (................reais) 

______________________________________  
Identificação da organização social da saúde 

Representante Legal/Cargo 
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Observações sobre a formulação da Proposta de Preço: 
 
1. A proponente deverá basear-se nos custos de mão de obra (profissionais médicos, enfermeiros, 
técnicos, administrativos, gestores, coordenadores, diretores), insumos, serviços, materiais de 
consumo, medicamentos, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico - SADT, taxas, seguros e 
demais despesas institucionais, dentre outras, considerando-se apenas a título de exemplo a 
relação da planilha constante no Anexo IV – Roteiro para Elaboração do Plano de Trabalho, do 
Termo de Referência, devendo ser apresentado os preços para cada Lote de Serviço. 
 
2. A estimativa de uso do Lote 01 é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado caso ocorra atraso 
na entrega do ANEXO da UPA Piracicamirim, ou reduzido, se constatada a possibilidade de 
utilização do referido prédio e a necessidade da ampliação dos atendimento diante do estado de 
calamidade. Na ocorrência da situação, a alteração de custos será de acordo com os valores 
unitários. 
 
3. O Lote 03 corresponde aos serviços de Pronto Atendimento à população que necessite do 
serviço durante sete dias/semana e durante 24 horas/dia (adultos e pediatria), mais 03 médicos 
durante o período diurno e 02 médicos durante o período noturno e 01 médico intermediário no 
horário das 18:00h às 0:00h, mais serviço de recepção que possa suprir a demanda sem gerar fila 
de espera, durante 24 hs/dia. 
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ANEXO F - MINUTA DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
 
Chamamento Público nº 01/2021-SAÚDE 
 
 
 
 

Pelo presente, ATESTO que [identificação da organização da sociedade da saúde] 
realizou visita técnica na Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirim na presente data, 
tendo tomado pleno conhecimento das condições estruturais e técnicas para a prestação dos 
serviços de gerenciamento, operacionalização e execução dos atendimentos dos casos de Covid-
19. 
 
 
 

Piracicaba, ....... de ............... de 2021. 
 
 
 

..................................................................... 
(Nome e Cargo do Responsável) 
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ANEXO G -  MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

Prefeitura do Município de Piracicaba  
Estado de São Paulo 

Procuradoria Geral 
Procuradoria Jurídica Administrativa 

_________________________________________________________________________ 
CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E 
..........................................., PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
ATENDIMENTOS DOS CASOS DE COVID-19, NA UPA PIRACICAMIRIM.  
 
 
 
Data: ................. 
Prazo: 90 (noventa) dias, prorrogável. 
Valor: R$ ................... (.........). 
Processo Administrativo nº 67.454/2021. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 6.246/08. 
 
Contrato nº  
 
 
 
 
 
 

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, inscrita no CNPJ nº 46.341.038/0001-

29, com sede à Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, bairro Chácara Nazareth, nesta cidade e 
Estado, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº .................. e portador do RG nº ....................., 
adiante, designada, simplesmente, CONTRATANTE e .................................., inscrita no CNPJ nº 
.................., Organização Social da Saúde sem fins lucrativos, com sede na .................., nº .........., 
bairro ............, na cidade ................, neste ato representada (qualificação), neste ato 
denominada CONTRATADA; 

 
RESOLVEM celebrar o presente contrato de gestão da “UPA Piracicamirim”, em 

conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 6.246/08 e demais 
normas de direito aplicável à matéria, disciplinando-se pelas cláusulas e condições fixadas neste 
instrumento, a seguir transcritas: 
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CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

 
1.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a execução das atividades de 

gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de Covid-19 e/ou 
síndromes respiratórias agudas, na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Piracicamirim, em 
regime 24 horas/dia. 

 
 

CLÁUSULA 2ª – DA VIGÊNCIA 
 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados da emissão 
da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
2.1. Caso haja permanência da situação de calamidade sanitária, a vigência do 

contrato poderá ser renovada por até igual período, por acordo entre as partes e desde que 
comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO VALOR DO CONTRATO 
 

3.1. A despesa supra será atendida pelas dotações orçamentárias correspondente do 
presente exercício, de origem Federal nº 2 14712 10122001125290000 0295031201 335039 e 2 
14712 10302001021910000 0205030011 335039. 

 
3.2. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

a importância total de R$ .................... (.................... reais), conforme valores apresentados por 
esta em sua proposta. 

 
3.2.1. Nos preços propostos já estão inclusos todos os custos de mão de obra 

(profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos, gestores, coordenadores, 
diretores), insumos, serviços, materiais de consumo, medicamentos, serviços de apoio 
diagnóstico e terapêutico - SADT, taxas, seguros e demais despesas diretas e indiretas, tais como, 
transportes e combustível, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, benefícios, 
seguros, materiais, salários, estadas, equipamentos, uniformes, alimentação e tributos diretos e 
indiretos incidentes sobre os serviços objeto do presente contrato. 

 
CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS  
 

4.1. As partes se comprometem, reciprocamente, a cooperar e a prestar o auxílio 
necessário ao bom desenvolvimento das atividades da GESTÃO, em especial: 
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4.1.1. Executar a política pública na área abarcada nesta parceria, disponibilizando os 
recursos humanos, físicos, financeiros e materiais necessários à sua eficaz implementação.  

 
4.1.2. Garantir a eficiente execução dos serviços mediante o uso de mão de obra 

qualificada e capacitada para atuar na execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO. 
 
4.2. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 
que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto 
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que 
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

São responsabilidades do CONTRATANTE: 
 
5.1. Efetuar os repasses mensais definidos na cláusula oitava deste CONTRATO DE 

GESTÃO. 
 
5.2. Prestar a CONTRATADA o apoio técnico e administrativo necessários para o 

alcance do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, desde que não acarrete em ônus financeiro 
extra. 

 
5.3. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações deste CONTRATO DE 

GESTÃO. 
 
5.4. 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.  
 
5.5. Manter no sítio eletrônico do órgão supervisor e no Portal de Transparência os 

dados sobre a execução e avaliação do presente CONTRATO DE GESTÃO.  
 
5.6. Fiscalizar e acompanhar as ações executadas pela CONTRATADA durante toda a 

gestão.  
 
 
CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
6.1. A CONTRATADA deverá executar este contrato com plena observância das 

diretrizes técnicas e gerenciais estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde, da legislação 
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referente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dos diplomas legais que regem a presente 
contratação. 

 
6.1.1. Executar as atividades e serviços de saúde especificados neste CONTRATO DE 

GESTÃO, nos exatos termos da legislação pertinente ao SUS, especialmente o disposto na Lei 
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em especial os seguintes:  

 
6.1.1.1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde;  
 
6.1.1.2. A humanização da atenção, garantindo a efetivação de um modelo centrado 

no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde e no respeito aos seus direitos, conforme 
as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH).  

 
6.1.1.3. Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou 

seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por seu 
empregado ou preposto.  

 
6.1.1.4. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; 
 
6.1.1.5. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie;  
 
6.1.1.6. Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
 
6.1.1.7. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 
 
6.1.1.8. Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos 

equipamentos de modo adequado e eficaz;  
 
6.1.1.9. Respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de modo 

universal e igualitário;  
 
6.1.1.10. Laicidade na prestação dos serviços de saúde, com observância das 

diretrizes do SUS e da Secretaria Municipal da Saúde, independentemente das convicções 
religiosas da CONTRATADA;  

 
6.1.1.11. Informação aos pacientes sobre seus direitos como usuários dos serviços e 

das ações de saúde, de acordo com as disposições contidas nas Portarias do Ministério da Saúde 
nº 1286 de 26/10/93 e nº 74, de 04/05/94, na Lei Estadual nº 10.241, de 17/03/99, bem como, 
as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, e demais legislações pertinentes;  
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6.1.1.12. Observância, em respeito ao fomento público, dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, 
proporcionalidade e submissão ao efetivo controle administrativo.  

 
6.2. A CONTRATADA deverá executar os termos deste contrato com plena 

observância das diretrizes a seguir especificadas:  
 
6.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-á não só a observar a legislação disciplinadora do 

SUS, mas também a legislação municipal e as normas e diretrizes técnicas da CONTRATANTE por 
meio de suas portarias e protocolos.  

 
6.2.2. As orientações técnicas referentes à prestação dos serviços poderão ser 

alteradas pela CONTRATANTE, obrigando a CONTRATADA apenas após a devida comunicação da 
alteração. 

 
6.2.3. Configurada a hipótese da cláusula anterior, o cumprimento das normas 

técnicas da Administração Municipal somente gerará a revisão de metas estabelecidas e/ou 
revisão do repasse de recursos, quando da demonstração documentada pela CONTRATADA de 
que as novas normas estabelecidas gerem custos adicionais ou inferiores aos previstos no Plano 
de Trabalho e, da aprovação pela CONTRATANTE.  

 
6.2.4. A CONTRATADA deverá permitir o integral acesso aos estabelecimentos de 

saúde por ela gerenciados aos servidores indicados pela CONTRATANTE.  
 
6.3. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para que o Gestor 

Público deste contrato e sua equipe, indicados pela CONTRATANTE, assim como as demais 
instâncias fiscalizadoras deste CONTRATO DE GESTÃO, acessem todas as informações de posse 
da CONTRATADA, resultantes da execução do objeto deste contrato.  

 
6.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as informações assistenciais e 

financeiras, de acordo com critérios e periodicidade estabelecidos pela CONTRATANTE e sempre 
que solicitadas para a realização do acompanhamento, controle e avaliação das ações e serviços 
de saúde contratados, colaborando com a fiscalização no emprego de recursos públicos e no 
integral cumprimento deste contrato.  

 
6.5. A apresentação das informações nos prazos fixados pela CONTRATANTE não 

exime a CONTRATADA de apresentar as informações requeridas pelos órgãos discriminados 
neste CONTRATO DE GESTÃO na Cláusula 9 (Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização) durante 
a sua execução.  
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6.6. A CONTRATADA deverá, em seus sítios eletrônicos, publicizar informações de 
interesse comum acerca da utilização de recursos públicos, tais como: relação de cargos e 
salários, prestação de contas da entidade, contratos de mão de obra terceirizada na íntegra e o 
que mais couber, em consonância as previsões legais da Lei de Acesso à Informação nº 
12.527/2011.  

 
6.7. A CONTRATADA deverá manter atualizadas as versões e programas referentes 

aos sistemas de informação da SMS-SP e do DATASUS (SIGA SAÚDE, GSS, SIA, SIH, CNES,SIS RH), 
e os respectivos dados informados nos prazos estabelecidos por SMS e pelo Ministério da Saúde, 
bem como outros que vierem a ser exigidos pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 7ª – DA GESTÃO DE PESSOAS  
 

7.1 A CONTRATADA deverá contratar sempre, por meio de processo seletivo, exceto 
na hipótese de sucessão trabalhista, com estrita observância da impessoalidade de todo o 
pessoal necessário e suficiente para a execução das atividades previstas neste CONTRATO DE 
GESTÃO.  

 
7.1.1. O processo de contratação de pessoal deve ser precedido de prévia divulgação 

de edital que garanta iguais condições de disputa aos interessados, com definição e publicização 
de critérios objetivos de classificação.  

 
7.2. A não realização do procedimento previsto no item 7.1.1 dependerá de 

motivação expressa da CONTRATADA, justificada a inviabilidade da competição, devendo a 
proposta de contratação direta ser previamente submetida à análise da CONTRATANTE.  

 
7.3. Os contratos de trabalho celebrados pela CONTRATADA serão regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), não gerando vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE. 

 
7.4 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste 
contrato, devendo ainda nesse contexto, seguir as cláusulas presentes neste instrumento.  

 
7.5. A CONTRATADA deverá se submeter à legislação trabalhista, inclusive as 

normativas que disciplinam Segurança e Medicina do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em 
especial as Normas Regulamentadoras n° 32 e n°7, devendo:  

a) Implantar e garantir o funcionamento do Serviço Especializado em Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT);  

b) Implantar e garantir o funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA);  

c) Em ambos os casos deverá a CONTRATADA permitir e incentivar a participação dos 
representantes dos empregados e empregadores.  
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7.6. Os profissionais contratados deverão ser incluídos no banco de dados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  
 
7.7. A CONTRATADA responsabilizar-se-á, civil e criminalmente, perante os usuários, 

por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes da execução deste 
contrato. 

 
7.6. A CONTRATADA deverá manter controle do ponto biométrico, cartão eletrônico 

ou folha de frequência de todos os profissionais em serviço na Unidade, mantendo sob sua 
guarda para eventual solicitação por parte da CONTRATANTE;  

 
7.7. A CONTRATADA deverá apurar eventual falta funcional de seus empregados e 

demais prestadores de serviços na execução deste contrato, e impor-lhes a sanção devida.  
 
7.7.1. As disposições do item anterior deverão ser cumpridas também sempre que 

solicitado pela CONTRATANTE. 
 
 7.8. Não poderão ser contratadas, com recursos repassados pela CONTRATANTE, 

pessoas físicas ou jurídicas que estejam impedidas de contratar com a Administração Pública. 
 
7.9. A CONTRATADA fica ciente de que é vedada a contratação dos membros de sua 

Diretoria e do Conselho de Administração e respectivos cônjuges, companheiros e parentes 
colaterais ou afins até o terceiro grau, bem como de pessoa jurídica das quais estes sejam 
controladores ou detenham mais de 10% (dez por cento) das participações societárias, para 
prestar serviços objetos deste CONTRATO DE GESTÃO.  

 
7.10. A CONTRATADA deverá manter em seu poder cadastro atualizado dos 

profissionais contratados, que deverá conter, no mínimo:  
a) Dados Pessoais;  
b) Endereço Domiciliar e telefones para contato;  
c) Foto 3x4 recente;  
d) Cópia do Diploma de Formação de entidade reconhecida pelo MEC e Conselho 

Regional de Classe quando couber;  
e) Cópia do Diploma de Especialização para os cargos e/ou funções que exigem essa 

formação;  
f) Cópia do Comprovante de pagamento do Ano do Exercício validado junto ao 

Conselho Regional de Classe quando couber;  
g) Cópia da Declaração de Ética Profissional, emitida pelo respectivo conselho de 

classe no ano da contratação  
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7.10.1. Esses registros deverão ser colocados à disposição de qualquer representante 
da Secretaria Municipal de Saúde, quando solicitado, a qualquer tempo na duração do 
CONTRATO DE GESTÃO.  

 
7.11. A CONTRATADA, nos termos da lei, afixará nas unidades de saúde em local 

visível, a lista dos profissionais em serviço no período, devendo informar as eventuais ausências.  
 
7.12. Mensalmente, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE a relação 

nominal dos empregados vinculados a este contrato, bem como as respectivas remunerações.  
 
 
CLÁUSULA 8ª – DA AQUISIÇÂO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES 
 

8.1. A CONTRATADA deverá enviar, nos termos estritos do objeto deste contrato à 
CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de assinatura do presente 
contrato, o Regulamento de aquisições para a contratação de serviços e compras, previamente 
aprovado pelo Conselho de Administração da entidade.  

 
8.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelo abastecimento de material médico 

hospitalar e os medicamentos para o serviço de saúde executados na UPA Piracicamirim.  
 
8.3. A CONTRATADA se responsabilizará pelo abastecimento de materiais de 

consumo como: suprimentos de informática, material de escritório e administrativo para o 
objeto deste Contrato, necessários para sua plena execução.  

 
8.4. A CONTRATADA deverá atender as solicitações excepcionais de compra da 

CONTRATANTE de insumos necessários à consecução dos serviços, objeto deste contrato, 
regularmente abastecidos pela CONTRATANTE, e nesse caso será devidamente ressarcida no 
valor despendido. A CONTRATADA deverá seguir as regras e procedimentos estabelecidos no 
Regulamento de aquisições para a contratação de serviços e compras, aprovado previamente 
pela CONTRATANTE.  

 
8.5. A CONTRATADA deverá respeitar a REMUME (Relação Municipal de 

Medicamentos) para a compra de medicamentos, utilizando os procedimentos ali descritos em 
caso de compra por excepcionalidade.  

 
8.6. A CONTRATADA deverá ser responsável pela prestação dos serviços descritos no 

Plano de Trabalho, devendo nele prever, quando couber:  
a) Médico-Assistenciais;  
b) Manutenção de Equipamentos;  
c) Manutenção Predial;  
d) Vigilância Patrimonial;  
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e) Limpeza e Asseio Predial;  
f) Outros cuja necessidade vier a ser identificada e autorizada pela CONTRATANTE.  
 
8.7 A CONTRATADA poderá contratar serviços de terceiros, desde que acessórios e 

instrumentais às atividades fins deste contrato, bem como para execução das atividades 
finalísticas, em caráter complementar e extraordinário quando diante das particularidades do 
mercado previamente justificadas, configure-se a impossibilidade da contratação direta do 
profissional, responsabilizando-se pelo recolhimento dos encargos daí decorrentes, no limite dos 
recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE.  

 
8.8 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento do fornecimento de água, 

luz, telefone e internet, quando couber.  
 
8.9. A observância dos itens anteriores poderá, a qualquer tempo, ser comprovada 

pela CONTRATADA, por solicitação da CONTRATANTE, sob apena de glosa dos recursos a serem 
pagos. 

 
CLÁUSULA 9ª – CESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 
 
9.1. Ficam desde já cedidos à CONTRATADA, em caráter eminentemente precário, a 

título de cessão de uso e pelo prazo de vigência deste CONTRATO DE GESTÃO, o imóvel da UPA 
Piracicamirim e seu novo Anexo, bem como os bens móveis: equipamentos e instalações do 
(equipamento público), identificados, inventariados, avaliados e descritos quanto ao seu estado 
de conservação, em anexo.  

 
9.1.1. É vedado o uso e a destinação dos bens cedidos para finalidades não vinculadas 

ao alcance das metas e dos objetivos previstos neste instrumento. 
  
9.1.2. Obriga-se a CONTRATADA em relação aos bens imóveis cedidos:  
 
9.1.2.1. Conservá-los, mantendo-os limpos e em bom estado, incumbindo-lhe 

também devolvê-lo, ao final deste CONTRATO DE GESTÃO em perfeitas condições de uso e 
conservação, sob pena de, a critério do CONTRATANTE, pagar os prejuízos, ou consertar os 
danos.  

 
9.1.2.2. Assegurar o acesso dos servidores públicos encarregados da fiscalização do 

CONTRATO DE GESTÃO e do bem cedido.  
 
9.1.2.3. Pagar todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do uso do 

bem cedido, inclusive tributos, tarifas e preços públicos.  
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9.1.2.4. Retirar às suas expensas, caso solicitado pelo CONTRATANTE, eventuais bens 
adquiridos com recursos próprios, que se encontrem no bem cedido, ainda que a ele 
provisoriamente agregados. 

 
CLÁUSULA 10. – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
10.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, 

acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Comissão de Avalação, depositados no 
banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.  

 
10.1.1. A Contratada deverá possuir uma conta corrente única e exclusiva para as 

movimentações bancárias do presente contrato, visando maior controle e transparência ao 
disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias externas e aos órgãos de 
controle. 

 
10.2. Todas as informações relacionadas aos pagamentos e demonstrativos 

gerenciais ficarão permanentemente à disposição da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Piracicaba, responsável pelo acompanhamento e monitoramento do respectivo CONTRATO 
DE GESTÃO. 

 

10.3. No ato do pagamento deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e 
FGTS da Organização Social, devidamente atualizadas; 

 

10.4 A CONTRATADA deverá observar o Quadro Geral de Acompanhamento UPA– 
METAS abaixo: 

 

VARIÁVEIS 
PESO PERCENTUAL 

1ºMês 2ºMês 3ºMês 
Educação Permanente 0% 10% 10% 
Constituição e implantação de comissões obrigatórias 60% 0 0 
Atuação das Comissões Obrigatórias 0 50% 50% 
Qualidade das Informações 20% 20% 20% 
Satisfação do Usuário 20% 20% 20% 

 

10.5. A avaliação será realizada pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão.    
Esta se reunirá com periodicidade mensal e analisará os documentos já mencionados 
anteriormente, entregues pela CONTRATADA, devidamente analisados pela CONTRATANTE. 
Após a análise, a Comissão emitirá parecer determinando ou não o pagamento correspondente 
à parte variável deste período. 
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10.5.1. No caso de não atingimento das metas de atendimento das unidades, serão 
aplicados os parâmetros de descontos, conforme abaixo: 

 

ATIVIDADE ATIVIDADES REALIZADAS VALOR A PAGAR 

 
SADT 

Acima do volume contratado 100% da atividade 
SADT 

Entre 90% e 100% do volume 
Contratado 

100% da atividade 
SADT 

Entre 70% e 89,99% 95% da atividade SADT 
Menos de 70% do volume 
contratado 

85% da atividade SADT 

 
 
 
 
URGÊNCIA E  

EMERGÊNCIA 

Acima do volume contratado 100% da atividade de 
urgência e 
Emergência 

Entre 90% e 100% do volume 
contratado 

100% da atividade de 
urgência 
Eemergência 

Entre 70% e 89,99% 95% da atividade de 
urgência 
Eemergência 

Menos de 70% do volume 
contratado 

85% da atividade de 
urgência e 
Emergência 

 
CLÁUSULA 11. – DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 
 
11.1. A Comissão de Avaliação será constituída, no prazo máximo de até 10 (dez) dias 

após a assinatura deste contrato, por meio de Portaria expedida pela Secretaria Municipal de 
saúde. 

 
11.2. Toda a contabilidade deste contrato será analisada pela Comissão de Avaliação 

que poderá se valer de terceiros para assessorá-la. 
 
11.3. Qualquer despesa considerada imprópria e realizada no curso deste contrato 

será objeto de apuração mediante a adoção de medidas que assegurem a CONTRATADA a ampla 
defesa e o contraditório.  

 
11.4. Notificado A CONTRATADA sobre a hipótese de existência de despesa 

considerada imprópria, este poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento 
do aviso, apresentar justificativas ou providenciar a regularização. 

 
11.4.1. Rejeitada a justificativa da CONTRATADA, poderá interpor recurso perante a 

Autoridade Superior, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência da decisão.  
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11.4.2. Indeferido o recurso, a Autoridade Superior aplicará a penalidade cabível.  
 
11.5. Serão consideradas impróprias as despesas que, além de ofenderem os 

princípios da legalidade, moralidade e economicidade, não guardarem qualquer relação com os 
serviços prestados, não condizentes com o objeto contratual.  

 
11.6. O presente Contrato de Gestão será submetido aos controles externo, em 

especial, às regras de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e interno, 
ficando toda a documentação guardada e disponível pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da 
análise das contas. 

 
11.7. A Comissão de Avaliação poderá a qualquer tempo exigir da CONTRATADA as 

informações complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos constantes dos 
relatórios.  

 
11.8. 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, 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. 

 
11.9. 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 12. – DA FISCALIZAÇÃO 
 

12.1. A fiscalização da Gestão, abrangendo todas as atividades da CONTRATADA, 
durante todo o prazo deste CONTRATO, será executada pela CONTRATANTE, através da Comissão 
de Avaliação nomeada pelo Chefe do Poder Executivo. 

 
12.2. A CONTRATADA facultará à CONTRATANTE, ou a qualquer outra pessoa por ele 

credenciada, inclusive por comissão composta de representantes da CONTRATANTE, da 
CONTRATADA e dos usuários nos termos do parágrafo segundo do art. 8 da Lei Federal nº 
9637/98 o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações, locais, documentos e dados 
referentes à Gestão e à CONTRATADA, incluindo estatísticas, registros administrativos e 
contábeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os 
esclarecimentos que forem formalmente solicitados. 
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12.3. A CONTRATANTE poderá demandar à CONTRATADA, a qualquer tempo e sob 
qualquer circunstância, informações de natureza técnica, operacional, econômica, financeira e 
contábil, bem como medições e prestações de contas, conferindo, quando necessário, prazo 
razoável para o atendimento das solicitações que fizer. 

 
12.4. A fiscalização, pela CONTRATANTE, em nada restringirá a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do objeto do CONTRATO 
DE GESTÃO. 

 
12.5. A fiscalização, por meio de relatório mensal ou a qualquer momento, analisará 

todas as questões pertinentes à execução do CONTRATO DE GESTÃO, em especial o emprego 
adequado dos recursos públicos repassados e os resultados obtidos na sua execução, por meio 
dos indicadores de desempenho estabelecidos, e seu confronto com as metas pactuadas e com 
a economicidade. 

 
12.5.1. No caso do não atingimento das metas pactuadas ou da verificação de 

qualquer desconformidade na execução do CONTRATO DE GESTÃO, a Fiscalização encaminhará 
relatório ao Secretário Municipal de Saúde. 

 
CLÁUSULA 13. – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
13.1. A prestação de contas mensal será apresentada até o 10º (decimo) dia do mês 

posterior, sendo a última entregue até 20 (vinte) dias após o término do presente CONTRATO DE 
GESTÃO, acompanhada do comprovante de devolução do saldo, se houver. 

 
13.2. A prestação de contas será instruída com os seguintes documentos:  
a) Relatórios de execução financeira, discriminando o resumo da movimentação de 

valores, indicando o saldo inicial, o valor de cada despesa efetivamente paga no período e o saldo 
atual acumulado. 

b) Relatórios indicativos demonstrando a produção contratada e realizada, bem 
como os resultados dos indicadores e das metas estabelecidos. 

c) Relação de pagamentos, incluindo o detalhamento das despesas administrativas, 
indicando os números e datas dos cheques emitidos, identificando a numeração dos 
comprovantes de pagamentos ou o tipo de comprovante; 

d) Conciliação do saldo bancário. 
e) Cópia do extrato da conta corrente bancária e da aplicação financeira realizada na 

forma da cláusula quinta, referente ao período compreendido entre a última prestação de contas 
e a atual; 

f) Folha de pagamento discriminando nome, números do RG, CPF, PIS, CNES (apenas 
para contratos de gestão na área de saúde) e CTPS, função, carga horária, salário e benefícios do 
pessoal contratado (inclusive de servidor cedido em função temporária de direção ou assessoria, 
se for o caso), acompanhada da correspondente relação de pagamento enviada ao banco; 
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g) Cópia das guias de pagamento e respectivos comprovantes de pagamento de 
obrigações junto ao Sistema de Previdência Social (FGTS e INSS), de outros encargos e das 
rescisões de contrato de trabalho, e respectivas CTPS, devidamente anotadas. 

h) Cópia de todos os comprovantes de pagamentos relacionados no inciso II deste 
parágrafo, bem como de todos os contracheques devidamente assinados pelos empregados, 
podendo estes ser substituídos pela forma prevista no art. 1º da Portaria MTE nº 3.281/84, 
consolidada pelo art. 3º da Lei 9.528/1997, de 10/12/1997 e suas alterações.  

i) Projeção de expectativa de custo de rescisão dos contratados pelo regime da CLT 
com projeção de encargos fiscais, sociais e trabalhistas.  

j) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que deverá ser atualizada antes do 
término do seu prazo de validade de 180 dias.  

k) Cópia de todos os contratos celebrados no período.  
l) Relação dos bens permanentes adquiridos, identificando a numeração dos 

comprovantes de pagamentos ou o tipo de comprovante, com recursos provenientes do 
presente CONTRATO DE GESTÃO. 

m) Eventuais pagamentos realizados em favor de profissional autônomo deverão ser 
comprovados mediante cópia do recibo pertinente e do documento de identificação profissional.  

 
13.3. A prestação de contas somente será recebida pelo CONTRATANTE se estiver 

instruída com todos os documentos e formalidades descritos nesta Cláusula. 
 
13.4. No caso de erro nos documentos apresentados, serão devolvidos à 

CONTRATADA, ficando o repasse da parcela subsequente condicionado à reapresentação válida 
desses documentos. 

 
13.5. Cada folha da prestação de contas deverá conter rubrica do representante legal 

da CONTRATADA, bem como de contabilista habilitado, capacitado pelo Conselho Regional de 
Contabilidade respectivo. Caso a prestação de contas ocorra em via eletrônica, em Painel de 
Gestão, deverá ser apresentada declaração assinada pelo representante legal da CONTRATADA 
e pelo contabilista habilitado de que os documentos e informações apresentados são fidedignos 
e que a prestação de contas foi corretamente realizada. 

 
13.6. A prestação de contas deverá ser efetuada levando em consideração que todos 

os recursos usados na execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO deverão ser 
contabilizados, com identificação de sua origem e de seu destino, por meio de contabilidade 
auditada por profissional legalmente habilitado. 

 
13.7. A CONTRATANTE poderá requerer a apresentação, ao término de cada exercício 

ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, de relatório pertinente à 
execução do CONTRATO DE GESTÃO, contendo comparativo específico das metas propostas com 
os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício 
financeiro, assim como suas publicações no Diário Oficial do Município. 
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CLÁUSULA 14. – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. O não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas deste contrato, bem como 

das normas da legislação e regulamentação aplicáveis, ensejará, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação e na 
regulamentação vigentes, a cominação, isolada ou concomitante, ficando sujeito às seguintes 
penalidades:  

 
14.1.1 Advertência;  
 
14.1.2. Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como 

de celebrar convênios e parcerias com a Administração Pública do Município de Piracicaba/SP, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

 
14.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar, bem como celebrar 

convênios e parcerias com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida desde que ressarcida a administração dos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;  

 
14.2. Na apuração da ocorrência de situações que ensejem a aplicação de penalidade, 

será sempre observada o direito constitucional de ampla defesa e contraditório. 
 
14.3. As penalidades não serão aplicadas em consequência de fato superveniente, 

justificável, aceito pela CONTRATANTE e submetido à aprovação da Autoridade Superior, 
observando-se que somente serão aplicadas mediante procedimento administrativo, no qual 
serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

 
14.4. O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início com 

solicitação da Comissão de Avaliação nomeada pela CONTRATANTE, contendo os detalhes da 
infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável. 

 
14.5. Posteriormente, a CONTRATADA será intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, apresentar defesa prévia. 
 
14.6. Encerrada a instrução processual, a CONTRATANTE decidirá sobre a aplicação 

da sanção. Após a decisão, a CONTRATANTE, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, 
notificará por escrito a CONTRATADA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em 
até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação. 
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14.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização 
monetária do débito pela variação do INPS/IBGE, e o acréscimo de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, a contar da data do 
respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento. 

 
CLÁUSULA 15. – METAS DE QUALIDADE 

 
15.1. As metas de qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores de 

desempenho estabelecidos no Edital 
 
15.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será 

realizada pela Comissão de Avaliação, nos termos de suas responsabilidades. 
 
 

CLÁUSULA 16. – DA RESCISÃO 
 
 16.1. A rescisão do presente CONTRATO DE GESTÃO obedecerá às disposições 

contidas nos art. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações posteriores.  
 
16.2. Verificada qualquer das hipóteses ensejadoras de rescisão contratual prevista 

no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o Poder Executivo providenciará a revogação dos Termos 
de Permissão de Uso dos bens públicos à CONTRATADA, não cabendo à CONTRATADA direito a 
indenização sob qualquer forma, salvo na hipótese prevista no § 2º do art. 79 da referida Lei. 

 
16.3 A rescisão contratual se dará por ato da Administração Pública, em processo 

administrativo no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 17 – DA REVERSÃO 
 

17.1. Extinto o contrato por expiração do prazo, por rescisão unilateral, consensual 
ou judicial, todos os bens necessários à sua execução e que foram adquiridos com recursos 
oriundos do mesmo ficam a eles integrados e passarão a fazer parte do patrimônio da 
CONTRATANTE, independentemente de qualquer indenização, exceto os que eventualmente 
tenham sido contratados por arrendamento mercantil, enquanto não quitados e incorporados 
ao próprio. 

 
17.2. A extinção do contrato, por qualquer motivo e em qualquer época, implicará na 

transferência de posse para a CONTRATANTE dos bens móveis e imóveis necessários a execução 
do presente contrato, observado o disposto no item acima. 
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CLÁUSULA 18. – SUBCONTRATAÇÃO 
 

18.1. É vedada a subcontratação do objeto, bem como a cessão total ou parcial do 
CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRATADA. 

 
 
18.2. Nos casos de subcontratação de serviços auxiliares, o subcontratado será 

responsável, solidariamente com a CONTRATADA, pelas obrigações descritas na cláusula nona 
(no que couber), especialmente pelos encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, nos limites 
da subcontratação 
 
 
CLÁUSULA 19. - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 

  
19.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 
constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou 
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, 
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
 
CLÁUSULA 20. – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

20.1. Não será permitido o início dos serviços sem que a Secretaria Municipal de 
Saúde emita a respectiva Ordem de Serviço. 

 
20.2. Correrão por conta da CONTRATADA quaisquer tributos ou preços públicos 

porventura devidos, em decorrência da execução do contrato. 
 
20.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

 
20.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Prefeitura 

Municipal e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja 
por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE. 
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20.5. A CONTRATADA se obriga manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo seletivo do Chamamento Público nº 01/2021-SAUDE. 

 
20.6. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem 

resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e 

forma, as partes e testemunhas. 
 

Piracicaba, ..... de julho de 2.021. 
 
 
 

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA        XXXXXXXXXXXXXX 
      Prefeito Municipal           Presidente - OSS 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
_________________________                                     ____________________________ 
Nome:           Nome: 
RG:           RG: 


