PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal da Saude
Coordenadoria Administrativa

DO SALVADOR

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVINGS N°. 230/2020

0 MUNICIPIO DE SALVADOR, por intermedio da Secretaria Municipal da Saude, CNPJ n° 13.927.801/0005-72, situada a
Rua da Grecia n3-A, Edf. Caramuru, Comercio, CEP 40.010-010, Salvador - Bahia, neste ato representada pelo seu titular
Dr. Leonardo Silva Prates, devidamente autorizado por ato de delegagao do Sr. Prefeito Dr. Antonio Carlos Peixoto de
Magalhaes Neto, pelo Decreto publicado no D.O.M. de 10 de julho de 2019, doravante denominado CONTRATANTE, e a
ASSOSSIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM CNPJ n° 27.324.279/000M5, situado a Avenida Tancredo Neves, 620,
Edf: Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705 Caminho da Arvores - Salvador/BA - CEP 41.820-020, Tel.: (71) 3034-0103,
e-mail: asaudem@outlook.com, neste ato representada pelo Sra. Regina Celia Marques de, Souza Silva, portador da
Carteira de Identidade n° 0680715312 e do CPF n.° 044.827.348-96, doravante denominada apenas CONTRATADA,
celebram o presente contrato, com o fundamento no art. 24, Inciso IV da Lei Federal n.°. 8.666/1993, art. 4° da Lei Federal
n° 13.979/2020, Lei Municipal n° 8.631/2014 que Disciplina as relagoes entre o Municipio e as Organizagoes Sociais,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 28.232/2016 e demais normas e regulamentagoes aplicaveis bem como, mediante
as clausulas e condigoes aqui discriminadas.
Processo Administrative n° 6352/2020
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratagao de entidade qualificada como Organizagao Social (OS) para atuar
na Gestao, Planejamento, Operacionalizag3o e Execug§o das agoes e servigos de saude no Hospital de Campanha
(HCAMP-WET'N WILD) - Lote 1, conforme condigoes estabelecidas no Projeto Basico.
PARAGRAFO SEGUNDO
Fazem parte integrante deste Contrato os seguintes anexos:
ANEXO I - Projeto Basico;
ANEXO II - PROPOSTA DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMA£AO - NTI;
ANEXO III - EQUIPAMENTOS HOSPITAL DE CAMPANHA;
ANEXO IV - METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS;
ANEXO V - Quadro Orgamentario Analitico - Planilha de Custos;
ANEXO VI - Quadro detalhado de despesa de Pessoal;
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
2.1 O prazo de vigencia do Contrato e de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato,
prorrogaveis por pen'odo sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situagao de
emergencia da saude publica.
2.1.1 Podera ser rescindido cessado o estado emergencial de carater internacionaf ou findo os efeitos do
Decreto Municipal de emergencia em razao do novo Coronavirus, sem direito a qualquer indenizagao sendo
quitado os servigos efetivamente prestados.
CLAUSULA TERCEIRA -RECURSOS FINANCEIROS
3.1 Os recursos financeiros para execug§o do objeto deste Contrato serao obtidos mediante:
I - Repasses financeiros provenientes do Poder Publico;
II - Doagoes, legados e contribuigoes de entidades nacionais e estrangeiras;
III - Receitas advindas da utilizagao de seus espagos fisicos, quando autorizado pela CONTRATANTE;
IV - Rendimentos de aplicagoes dos ativos financeiros.
CLAUSULA QUARTA- REPASSES FINANCEIROS
4.1. Pela execugao do objeto deste contrato, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA, no prazo e condigoes constantes
deste instrumento a importancia global estimada em R$ 30.483.666,78 (trinta milhoes quatrocentos e oitenta e tres mil
seiscentos.e.sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), sendo R$ 30.483.666,78 (trinta milhoes quatrocentos e oitenta
e tres mil seiscentos e sessenta e seis reais e'setenta~e~oito centavos) destinado.as.despesas de custeio, mediante parcelas
mensais.
^
~“
4.2. Conforme o Decreto Municipal n° 23.856/2013, os pagamentos aos fornecedores dos Orgaos e Entidades da
Administragao Publica Municipal Direta e Indireta somente serao efetuados mediante credito em conta corrente mantida no
BANCO BRADESCO S/A, salvo as excegoes do art. 5°, paragrafo unico, do referido Decreto.
4.3. O valor do contrato destinado as despesas de custeio sera repassado em 06 (seis) parcelas mensais nos valores
conforme quadro a seguir:
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ESPECIE
Valor em R$
Valor Estimado Mensal
5.080.611,13
Valor Estimado do Contrato (180 dias)
30.483.666,78
V1GENCIA DO CONTRATO 180 dias
4.4. Apos a assinatura do contrato, a C0NTRATADA emitira a nota fiscal da primeira parcela que sera repassada em ate
10 (dez) dias uteis e as demais parcelas ate o 10° (decimo) dia util, apos a apresentagao da prestagao de contas do mes
anterior, ficando a liberagao da segunda parcela condicionada a apresentagao da prestagao de contas do primeiro mes, a
terceira parcela condicionada a aprovagao da prestagao de contas da primeira e a apresentagao da prestagao de contas
da segunda, a liberagao da quarta parcela, condicionada a aprovagao da prestagao de contas da segunda e a apresentagao
da prestagao de contas da terceira e assim sucessivamente, nao impedindo descontos posteriores relatives a avaliagao
das metas, quando assim for necessario e definido pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato, tendo
em vista a variabilidade de prazo da aprovagao da produgao, seja pelo julgamento do avaliador, pela liberagao da critica
pelos sistemas de informagoes ambulatoriais do Sistema Unico de Saude/SIA/SUS e Sistema VIDA+ ou pela reapresentagao
de glosas, situagoes que alteram o total de produgao ficando sob responsabilidade da Comissao julgar e definir tais
situagoes.
4.4.1 Os pagamentos serao realizados mensalmente, mediante a liberagao de 6 (seis) parcelas sendo o
valor composto por uma parte fixa equivalente a 70% (setenta por cento) do orgamento mensal e uma
parte variavel equivalente a 30% (trinta por cento) do orgamento mensal, que corresponde a avaliagao
trimestral dos indicadores de desempenbo qualitative e quantitativo; dispostos no Anexo IV- Metas de
Produgao do Projeto Basico.
4.5. Os recursos financeiros transferidos pelo Municipio a execugao do objeto deste Contrato serao movimentados em conta
bancaria especifica e exclusive vinculada a este contrato, a ser aberta pela Contratada, de modo que os recursos transferidos
nao sejam confundidos com os recursos proprios da CONTRATADA. Esta conta devera ser apresentada a Contratante no
prazo maximo de 15 dias a partir da assinatura do Contrato.
4.6. Todos os repasses da CONTRATADA serao realizados exclusivamente mediante cheque nominativo, ordem bancaria;
Transferencia Eletronica Disponivel (TED) em que fiquem registradas a destinagao do valor e a identificagao do respective
credor ou beneficiario, nao sendo permitido saque em especie de qualquer valor.
4.7. Os recursos financeiros repassados a CONTRATADA poderao ser aplicados no mercado financeiro, desde que os
resultados dessa aplicagao se revertam, exclusivamente, aos objetivos deste contrato.
4.8. A CONTRATANTE descontara do repasse mensal o valor correspondente a meta nao alcangada, ate o limite de 30%,
de acordo com o Quadro de Metas Quantitativas e Qualitativas, Criterios para o Repasse, Avaliagao e Valoragao das Metas
Quantitativas e Qualitativas. Tambem serao descontados da Contratada os valores nao comprovados e nao aprovados na
prestagao de contas pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato.
4.9. Os recursos financeiros que forem repassados pelo Municipio ou adquiridos em virtude do contrato deverao estar
vinculados ao cumprimento das metas pactuadas, conforme avaliagao da Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do
Contrato.
4.10. Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA podera
realizar adiantamentos com recursos proprios a conta bancaria indicada para recebimento dos pagamentos, tendo
reconhecido as despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores ainda nao desembolsados que
estejam previstos neste contrato.
4.11. E expressamente proibida a celebragao pela CONTRATADA de contratos de cessao fiduciaria de creditos oriundos da
execugao deste contrato, em qualquer hipotese, ou a vinculagao de recebiveis para o pagamento de contratos de
financiamento eventualmente celebrados pela mesma.
4.12 As despesas decorrentes de provisionamentos, conforme detalhada em proposta, apenas serao pagas a CONTRATADA
quando da solicitagao previa da ocorrencia do evento em processo separado.
4.13 Apos o repasse cabera a Contratada apresentar a comprovagao do pagamento no processo de prestagao de contas
mensal, sob pena de devolugao do valor.
4.14 Cabera a CONTRATADA, nos processes de pagamento, demonstrar com base na folha mensal, o valor que devera ser
provisionado pela SMS, baseado nos percentuais de encargos apresentados na planilha de encargos sociais, conforme
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modelo fornecido. 0 valor mensal a faturar do Contrato de Gestao, deve ser resultante do abatimento das parcelas
provisionadas, onde cabera ao CONTRATANTE realizar a reserva atraves de Pre-Empenho.
4.15 Sao consideradas despesas de provisionamento as parcelas referentes a ferias (incluindo o tergo constitucional)!, 13°
salario, auxilio doenga, acidente de trabalho, faltas legais, ferias sobre licenga maternidade, licenga paternidade, Aviso
Previo Trabalhado, Aviso Previo Indenizado, Indenizagao Adicional, Indenizagao referente a Multa do FGTS (40% do
trabalhador e 10% contribuigao obrigatoria), Incidencias dos encargos, Incidencia do FGTS sobre o aviso previo indenizado
e incidencia do FGTS exclusivamente sobre o afastamento superior a 15 dias por acidente de trabalho.
CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORQAMENTARIA
5.1. As despesas deste contrato correrao por conta dos recursos da Dotagao Orgamentaria a seguir especificada:
Despesas de Custeio:
UNIDADE GESTORA

FONTE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

SMS

091

10.302.0002.232900

3.3.90.39

CLAUSULA SEXTA- DO PROJETO BASICO, METAS E INDICADORES
6.1 E parte integrante deste Contrato o Projeto Basico com as metas a serem atingidas e com os respectivos prazos de
execugao, de acordo com os criterios objetivos de avaliagao de desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e
produtividade.
CLAUSULA SETIMA - ALTERAQAO CONTRATUAL
7.1 O presente contrato tera o seu valor irreajustavel.
7.2 O contratado fica obrigado a aceitar as mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressoes ao objeto contratado
em ate 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA
8.1. Para o atendimento de suas competencias cabe a contratada, alem das obrigagoes constantes nas especificagoes
tecnicas dos anexos, bem como dos diplomas legais que regem a presente contratagao, as seguintes responsabilidades:
I.

Atendimento indiferenciado aos usuarios dos servigos objeto deste Contrato;

II.

Indicagao de que, em caso de extingao da Entidade ou rescisao do Contrato, o seu patrimonio, os legados e as
doagoes que Ihe forem destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serao
incorporados ao patrimonio do Municipio ou ao.de outra Entidade, qualificada na forma desta Lei, ressalvados
o patrimonio, bens e recursos pre-existentes ao Contrato ou adquiridos com recursos a ele estranhos;

III.

Adogao de praticas de planejamento sistematico das agoes da Entidade, mediante instrumentos de
programagao, orgamentagao, acompanhamento e avaliagao de suas atividades, de acordo com as metas
pactuadas;

IV.

Estipular como limites e criterios a serem utilizados para despesas com remuneragao, salaries e vantagens de
qualquer natureza no pagamento dos dirigentes e empregados da Entidade, sendo utilizado m'veis compativeis
com os valores medios de mercado praticados na rede privada de saude;

V.

Conhecimento das alteragoes de perfil epidemiologico do territorio adstrito a Unidade Assistencia! que interfiram
na operacionalizagao dos servigos, bem como no cumprimento e no alcance das metas propostas.

VI.

Boa operacionalizagao da Unidade Assistencial, devendo para tal disponibilizar de estrutura fisica com
equipamentos, mobrtia, arsenal, ofertados pelo governo municipal, com devido controle patrimonial;

VII.

Garantia de suprimento dos equipamentos, correlatos, acessorios e insumos para implantagao da rede logica
da informatica - TIC, incluidos ai os softwares e provedores necessarios para o funcionamento da Rede de
Informagao e Comunicagao virtual (internet), conforme definigoes na Proposta do Nucleo de Tecnologia da
Informagao, como responsabilidade da Contratada;

VIII.

Definigao pela Entidade, quanto a reposigao do material medico hospitaiar e de consume, necessarios a boa
funcionalidade da Unidade Assistencial;

IX.

Contratagao de profissional com remuneragao superior aos limites estabelecidos na programagao, em casos
excepcionais, e carater temporario, pela Entidade, mediante autorizagao previa e expressa do orgao
deliberative, visando a continuidade da prestagao dos servigos. A contratagao devera ser imediatamente
submetida a apreciagao do Poder Publico, atraves da Secretaria Municipal da area de atuagao da entidade, e
nao importara em incremento dos valores do Contrato;
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X.

Responsabilizagao pela Entidade quanto a gestao e controle dos documentos, mormente prontuarios medicos,
do periodo anterior a sua gestao, retroagindo a documentos datados de < 20 anos, como outorgado em
legislagao que mantem obrigatoriedade de guarda pelo referido periodo;

XI.

Manutengao pela Entidade do Alvara Sanitario da Unidade Assistencial atualizado junto a Vigilancia da Saude
Municipal;

XII.

Obrigatoriedade de publicagao ao final do contrato, no Diario Oficial do Municipio, de demonstragoes financeiras,
elaboradas em conformidade com os principios fundamentals de contabilidade e do relatorio de execugao do
contrato de gestao;

XIII.

Obrigatoriedade de comprovagao de que a entidade possui regulamento proprio para contratagao de obras e
servigo, compras e contratagao de pessoal com recursos publicos concedidos a titulo de fomento, atendendo
aos principios constitucionais da Administragao Publica;

XIV.

No Rateio de despesas compartilhadas com a matriz ou nucleo gerencial da instituigao, a Organizagao Social
devera discriminar o valor total do servigo contratado e o valor rateado para o contrato de Gestao, nao podendo
ultrapassar o indice de 2,5% ao mes, em relag§o ao valor mensal contratado.

Manter pleno e perfeito funcionamento dos equipamentos necessarios ao atendimento assistencial,
especialmente os equipamentos de ventilagao mecanica.
8.2. As despesas efetuadas pelas Organizagoes Sociais de Saude e classificadas como rateio da sede deverao atender aos
seguintes criterios:
XV.

I - rastreabilidade;
II - dareza;
III - desdobramento analitico de sua composigao;
IV - proporcionalidade.
8.2.1. Entende-se por rastreavel a despesa cuja comprovagao devera ser documental permita a realizagao de conciliagao
bancaria entre todas as contas bancarias destinatarias dos recursos do contrato de gestao para verificagao de que seu
pagamento tenha ocorrido com tais recursos.
8.2.2. Entende-se por clareza a indicagao da despesa por expressao usual de mercado sob a qual nao paire controversia
e significado
8.2.3. 0 desdobramento analitico das despesas que compoem o rateio;
8.2.4. As despesas rateadas entre dois ou mais contratos de gestao devem ter seus valores custeados de forma
proporcional, tendo como parametro vincular o valor do Contrato de Gestao e a totalidade dos colaboradores da
Organizagao Social de Saude.
CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1 A CONTRATANTE, alem das obrigagoes contidas neste contrato por determinagao legal, obriga-se a:
I.

Disponibilizagao de instalagoes fisicas da Unidade Assistencial, montada e organizada conforme determine o
projeto arquitetonico, com o devido controle patrimonial;

II.

Realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros a contratada, de acordo com o estabelecido neste
Contrato e demais instrumentos de programagao e selegao;

III.

Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo
legal de 5 dias corridos contados da data de sua assinatura;

------ IV;-----Prestar esclarecimentos e informagoes a contratada que-visem.orientarla na.correta prestagao._dos_servigps____
pactuados, dirimindo as questoes omissas neste instrumento assim como Ihe dar ciencia de qualquer alteragao
no presente Contrato;
V.

Eliminar fatores restritivos a flexibilidade da agao administrativa e gerencial da contratada com vista a propiciar
condigoes para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessaria autonomia administrativa;

VI.

Realizar o Acompanhamento e Avaliagao do Contrato, mediante designagao formal de Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato;
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VII.

Promover, observado o interesse publico e as disposigoes legais pertinentes, o afastamento de setvidores
publicos para terem exercicio na Entidade.

CLAUSULA DECIMA - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA^AO
10.1 A supervisao, fiscalizagao e acompanhamento deste Contrato se dara atraves da Comissao de Acompanhamento e
Fiscalizagao do Contrato, especialmente constituida para tal fim, composta por servidores da estrutura da SMS,
previamente designados e com a atribuigao de avaliar e fiscalizar o Contrato de Gestao, sem prejuizo da agao
institucional dos demais orgaos normativos, de controle interno e externo.
10.2 A fim de complementar o acompanhamento do contrato sera designado urn profissional, pela Secretaria Municipal da
Saude, para ocupar a fungao de Gerente Operacional Municipal, alem de realizar a interlocugao com a contratada,
podendo vistoriar a unidade para verificar a operacionalizagao dos servigos, observando os atendimentos, a presenga
dos profissionais contratados e escalades, o abastecimento de insumos, as condigoes da estrutura fisica e dos
equipamentos.
10.3 A contratada devera prestar contas ate o 10° dia util do mes subsequente ao encerramento de cada mes, do exercicio
financeiro ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse publico, atraves de Planilhas de Custos com os
respectivos comprovantes de despesas e Relatorio Mensal de Prestagao de Contas, encaminhados a Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato, pertinente a execugao desse contrato, com base nas Metas Quantitativas
e Qualitativas previstas neste termo.
10.4 A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato constituida pela contratante emitira Relatorio Tecnico
Trimestral sobre os resultados alcangados pela contratada na execugao do contrato, bem como sobre a economicidade
no desenvolvimento das respectivas atividades/servigos e o encaminhara a Diretoria de Atengao a Saude DAS/Secretaria Municipal da Saude, ate o 25° dia do mes subsequente a cada trimestre do exercicio financeiro.
10.5 Os resultados alcangados pela CONTRATADA deverao ser objeto de analise criteriosa pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato, que devera analisar conteudo do Relatorio de Prestagao de Contas e
atestar a veracidade e a fidedignidade das informagoes apresentadas.
10.6 Sempre que julgar necessario, a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato podera requisitar as
informagoes, bem como convocar reunioes extraordinarias e realizar visitas tecnicas a CONTRATADA no local de
realizagao do objeto deste Contrato, com vistas a obter informagoes adicionais que auxiliem no desenvolvimento de
seu trabalho.
10.7 As metas contratuais serao monitoradas mensalmente, consolidando trimestralmente para computo das metas que
orientaram o repasse financeiro mediante alcance das metas e, em caso de nao cumprimento, sera efetuado o desconto
compativel, de acordo com os parametros constantes no Quadro de Metas Quantitativas e Qualitativas e Criterios para
o Repasse, Avaliagao e Valoragao das Metas Quantitativas e Qualitativas.
10.8 O desconto previsto no paragrafo anterior sera de ate 30% (trinta por cento) do valor repassado no periodo avaliado.
10.9 O desconto incidira sobre o valor da parcela a ser repassada no periodo subsequente a avaliagao pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato.
10.10 A agao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao da CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de total
responsabilidade na execugao do contrato.
10.11 A Comissao de Fiscalizagao do Contrato devera emitir relatorio tecnico sobre os resultados alcangados na execugao
do Contrato, especificando a economicidade do desenvolvimento das respectivas atividades que devera ser
encaminhado ao Secretario Municipal da Saude e ao orgao deliberative da contratada ate o ultimo dia do mes
subsequente ao encerramento do contrato.
10.12 Na hipotese de nao cumprimento das metas em pelo menos 80%, sera instaurado processo administrative, instruido
com os relatorios tecnicos de desempenho, para que a entidade contratada, exerga o contraditorio e a ampla defesa
apresentada a justificativa, cabendo ao titular da pasta, alternativamente decidir sobre a aceitagao da justificativa,
indicando medidas de saneamento ou promover a rescisao do contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECURSOS HUMANOS
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11.1

A CONTRATADA contratara pessoal para a execugao de suas atividades, sendo de sua inteira responsabilidade os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, securitarios, assim como todo e qualquer passive
trabalhista, resultantes da execugao do objeto do presente contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Estipular como limites e criterios a serem utilizados para despesas com remuneragao, salaries e vantagens de qualquer
natureza no pagamento dos dirigentes e empregados da Entidade, sendo utilizado niveis compativeis com os valores medios
de mercado praticados na rede privada de saude.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO CONTRATUAL
12.1 A CONTRATANTE podera rescindir, a qualquer tempo, ocorrida a cessagao da emergencia internacional decorrente da
PANDEMIA do novo CoronaVirus, sendo quitado os valores referente a prestagao dos servigos ate a data estipulada para a
rescisao;
12.2 A rescisao do contrato devera ser precedida mediante a abertura de Process© Administrative, assegurado o direito de
ampla defesa, respondendo os dirigentes da Entidade, individual e solidariamente, pelos danos e prejuizos decorrentes
de sua agio ou omissao:
I. Pela CONTRATANTE, nas hipoteses de:
a)

0 Municipio apresentar razoes de interesse publico para a rescisao, de alta relevancia e amplo conhecimento;

b)

Descumprimento, ainda que parcial, das clausulas, dos pianos, dos objetivos e metas, decorrente de ma gestao,
culpa, dolo ou violagao da lei ou do estatuto social por parte da Entidade;

c)

Nao atendimento as recomendagoes decorrentes da fiscalizagao realizada pela Secretaria Municipal responsavel pelo
servigo/atividade transferido, expresses nos relatorios da Comissao de Avaliagao;

d) A Rescisao do Contrato importara na reversao dos bens permitidos, dos valores entregues a utilizagao da Entidade e
dos servidores cedidos, sem prejuizo de outras sangoes cabiveis.
e)

No caso da Rescisao do Contrato venha a incorrer a descontinuidade no cumprimento das obrigagoes assumidas pelo
Contrato, cabera ao Municipio assumir a execugao dos servigos ou atividades quer foram transferidas, podendo
viabilizar outros meios idoneos que assegurem a manutengao dos servigos essenciais.

f)

Podera ser rescindido o Contrato da Entidade que praticar qualquer ato ilicito, fraudulento ou simulado, bem como
que descumprir qualquer das clausulas previstas no Edital ou no Projeto de Transferencia ou qualquer forma, fizer
uso de falsa declaragao, simulagao de enderegos, descumprimento dos horarios de atendimento previamente
estabelecidos, adulteragao de documentos exigidos para inscrigao ou servigos credenciados, ou assinar e receber
pelos procedimentos realizados por profissionais nao capacitados ou habilitados, independentemente do
ressarcimento e indenizagao dos prejuizos a que der causa.

II. Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse publico.
12.3 A CONTRATADA continuara a prestagao do servigo apos a apresentagao da denuncia cheia ate a conclusao do Process©
Administrative para a rescisao contratual.
12.4 Serao assegurados a contratada o contraditorio e a ampla defesa, nos termos dos Art. 49, § 3°, Lei 8666/93 e Art. 5°,
LV da CFB.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ENCERRAMENTO CONTRATUAL
13.1. As obrigagoes protraidas para alem do termo final do contrato nao induzem sua prorrogagao, sendo o contrato
considerado extinto quando do termino da sua vigencia, devendo a CONTRATANTE prosseguir com as medidas
necessarias a comprovagao, pela CONTRATADA, do cumprimento de obrigagoes eventualmente remanescentes.
PARAGRAFO PRIMEIRO
Quando-doencerramento deste contrato,-independente-dos.motivosque.o ocasionaram,_deyera_a;______ ____________
I. A CONTRATADA:
a. Apresentar, no prazo maximo de 60 dias, o Relatorio de Prestagao de Contas Final do periodo de vigencia do Contrato,
que refletira a consolidagao dos Relatorios Tecnicos Trimestrais;
b. Devolver a contratante o saldo remanescente da conta bancaria vinculada ao contrato;
c. Devolver a contratante todos os bens moveis e imoveis cujo uso Ihe fora permitido nas mesmas condigoes de
conservagao e uso de quando recebidos pelo Contratante.
II. CONTRATANTE:
I. Inventariar os bens sob responsabilidade da contratada para execugao do objeto contratado.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - PENALIDADES
14.1. A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e eficiencia da execugao do contrato:
14.1.1 A entidade vencedora respondera administrativamente pela qualidade e eficiencia da execugao integral do
contrato.
14.1.2 Sem exdusao da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei,
a entidade responsavel pela execugao do contrato respondera administrativamente por falhas ou erros que vierem
a acarretar prejuizos ao Municipio do Salvador,
14.1.3 0 descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas sujeitara a credenciada as sangoes previstas
na Lei n.° 8.666/93, na Lei Municipal n° 4.484/92, no que couber, em regulamentos, sem prejuizo das demais
cominagoes legais:
14.1.3.1 Advertencia por escrito, caso ocorra atraso do im'cio da prestagao do servigo em ate 10 (dez) dias da
data fixada.
14.1.3.2 Suspensao temporaria do direito de contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02
(dois) anos, e, se for o caso, descredenciamento no Cadastre de Fornecedores da Secretaria
Municipal de Gestao/SEMGE, pelo mesmo prazo ou enquanto perdurarem os motives determinantes
da punigao, ou ainda, ate que seja promovida a reabilitagao.
14.1.3.2.1 A suspensao temporaria sera aplicada quando ocorrer:
I - Apresentagao de documentos falsos ou falsificados;
II - Reincidencia de execugao insatisfatoria do ajuste;
III - Reincidencia na aplicagao das penalidades de advertencia ou multa;
IV - Irregularidades que ensejam a rescisao unilateral do contrato;
V - Condenagao definitive por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributes;
VI- Pratica de atos ilicitos visando prejudicar o contrato;
VII - Pratica de atos ilicitos que demonstrem nao possuir a Entidade idoneidade para contratar com
o Municipio do Salvador.
14.1.3.3 Na hipotese de pratica de falta grave, conforme o caso aplica-se a penalidade de suspensao pelo
penbdo necessario a sua apuragao, levando-se em consideragao tambem o codigo de etica da
respectiva categoria profissional que tenha dado causa a falta, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da sua ciencia. Sao considerados os casos de:
I - Condenagao definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributes;
II - Pratica de atos ilicitos visando prejudicar o contrato;
III - Pratica de atos ilicitos que demonstrem nao possuir a Entidade idoneidade para contratar com
o Municipio do Salvador
14.1.3.4 No caso de retardamento imotivado na execugao dos servigos o Municipio podera aplicar a Entidade
multa de:
a) multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o 30° (trigesimo) dia de atraso, sobre o valor
da fatura de servigos nao realizados, ou, ainda, sobre o valor da fatura correspondente a etapa do
cronograma fisico de servigo nao cumprido, e/ou suspensao de 3 (tres) meses;
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura de execugao de
servigos, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que nao tenha havido o
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e/ou suspensao de 3 (tres)
meses;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura de execugao de servigos, realizados com
atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente, e/ou suspensao de 6 (seis) meses.
14.1.3.5 Paralisar servigos sem justa causa e previa comunicagao a Administragao: multa de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensao de 12 (doze)
meses, a depender do prejuizo causado a Administragao Publica Municipal.
14.1.3.6 Recusar-se a assinar o contrato ou a receber a nota de empenho: multa de 15% (quinze por cento)
sobre o valor do contrato ou empenho e/ou suspensao de 06 (seis) meses.
— — .. . -.
14.1.3.7 Quebrar sigilo, em contrato, de informagoes confidenciais sob quaisquer formas: multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do contrato e dedaragao de inidoneidade, por urn prazo de 02 (dois)
anos.
14.1.3.8 Praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos da licitagao ou do contrato, apresentar documentos
falsificados, adulterados ou invendicos nos processes licitatorios, sofrer condenagao definitiva por
praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tribute: dedaragao de
inidoneidade por urn prazo de 02 (dois) anos.
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14.1.3.9

A suspensao temporaria do fornecedor cujo contrato com a Administragao Publica Municipal esteja
em vigor impedira o mesmo de participar de outras licitagoes e contratagoes no ambito do Municipio
ate o cumprimento da penalidade que Ihe foi imposta.
14.1.3.10 Quando aplicadas, as multas deverao ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco)
dias ou serao deduzidas do valor correspondente ao valor da fatura referente ao mes subsequente
ou, ainda, cobradas judicialmente pela Secretaria Municipal da Gestao.
14.1.3.11 As penalidades estabelecidas em lei nao excluem qualquer outra prevista no contrato, nem a
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar a contratante ou a terceiros em
consequencia do inadimplemento das condigoes contratuais.
14.1.3.12 Os danos e prejuizos serao ressarcidos a contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) boras,
contado da notificagao administrativa a contratada, sob pena de multa.
14.1.3.13 As sangoes previstas neste edital sao independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada
ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, a depender do grau da infragao
cometida pelo adjudicatario.
14.1.3.14 Em qualquer hipotese de aplicagao de sangoes sera facultada a defesa previa do interessado no
respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagao.
14.1.3.15 As multas sao independentes e a aplicagao de uma nao exclui a das outras, sendo possivel a
aplicagao de multas cumulativamente as demais penalidades previstas nos subitens 14.1.3.2 e
14.1.3.7 deste Contrato.
PARAGRAFO UNICO
Sera a CONTRATADA responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execugao do contrato que vierem a
acarretar prejuizos ao Municipio de Salvador, sem exclusao da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou ffsicos
a terceiros, nos termos da Lei.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPQAO
15.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagao, o mais alto padrao de etica durante todo o processo de contratagao e de execugao do objeto
contratual.
15.2 Para os efeitos desta clausula:
(a) "praticas de corrupgao" oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intengao de influenciar de modo indevido agio de outra parte;
(b) "pratica fraudulenta" signifies qualquer ato ou omissao de falsificagao, inclusive falsidade ideologies, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, urn indivfduo para obter benefido financeiro ou outro de qualquer
ordem, ou com intengao de evitar o cumprimento de uma obrigagao;
(c) "pratica colusiva" signifies uma combinagao entre duas ou mais partes visando alcangar urn fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as agoes de terceiros;
(d) "pratica coercitiva" significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as agoes de uma parte;
(e) "pratica obstrutiva" e
(e.l)deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagoes ou fazer declaragoes falsas a
investigadoresreom o objetivodeimpedirmaterialmente umainvestigagao-do-Banco sobre alegagoes.de-uma-pratica
de corrupgao, fraude, coergao ou colusao; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta nao revele
qualquer fato que seja de seu conhecimento em relagao a questoes relevantes para a investigagao, ou para impedir
que recorra a investigagao ou a conduza, ou,
(e.2) atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspegao e auditoria do Banco, nos termos
da Clausula 09 abaixo.
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15.3 Rejeitara uma proposta de adjudicagao se concluir que o licitante indicado se envolveu, de forma direta ou por
meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em
questao;
15.4 Declarara viciado o processo de licitagao e cancelara a parcela do emprestimo alocada a um contrato se, a
qualquer momento, determiner que representantes do Mutuario ou de um beneficiario de qualquer parte dos recursos
emprestimo envolveram-se em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o
processo de licitagao ou de implementagao do contrato em questSo, sem que o Mutuario tenha adotado medidas
oportunas e adequadas, satisfatorias ao Banco, para combater essas praticas quando de sua ocorrencia, inclusive por
falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas praticas;
15.5 Impora sangoes a pessoa fisica ou juridica a qualquer tempo, em conformidade com seus procedimentos de
sangoes aplicaveis, incluindo declara-la inelegivel publicamente, indefmidamente ou por prazo determinado, para (i) a
outorga de um contrato financiado pelo Banco e (ii) ser um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou
prestador de servigo designado de uma empresa elegivel a quern se esta outorgando um contrato financiado pelo
Banco.
15.6 Se algum funcionario do Contratado tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante a licitagao ou durante a execugao do contrato esses profissionais devem ser retirados da equipe
imediatamente.
15.7 0 Contratado devera permitir, e fara seus Subcontratados e Subconsultores permitirem, que o Banco e/ou pessoas
designadas pelo Banco possam inspecionar o local e todas as contas e registros relatives a execugao do Contrato e a
apresentagao da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo Banco, se o Banco assim
solicitar.
15.8 0 Contratado e seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com atengao a clausula sobre [Praticas
Corruptas ou Fraudulentas], que preve, nomeadamente, que os atos destinados a impedir materialmente o exerdcio
de inspegao do Banco e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Sub-clausula constituem uma pratica proibida e
sujeita a rescisao do contrato (bem como a uma determinagao de inelegibilidade, de acordo com as Diretrizes de
Aquisigdes do Banco).
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PRESTACAO DE CONTAS
16.1 A prestagao de contas mensal apresentada pela Contratada contera no mmimo as seguintes informagoes:
16.1.1 Relatorio de execugao das metas quantitativa e qualitativa;
16.1.2 Relagao de funcionarios ativos e desligados, Folha analitica, folha sintetica, escalas de servigo e atendimento ao
decreto municipal n° 15.549/2005;
16.1.2.1 Em caso de ocorrencia de eventos de utilizagao de provisionamentos, comprovagao do pagamento, conforme
clausula 6.13;
16.1.3 Extrato da conta exclusive, fluxo de caixa da competencia da prestagao, notas fiscais e comprovantes de pagamentos
dos prestadores de servigos e fornecedores de materials;
16.2 A CONTRATADA se obriga a encaminhar a CONTRATANTE todos os contratos firmados com prestadores de servigo ou
fornecedores de materials;
16.3 Demais documentos poderao ser solicitados, a qualquer tempo, pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao;
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSI^OES GERAIS
17.1 A CONTRATADA podera a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada a CONTRATANTE, propor a devolugao
de bens ao Poder Publico Municipal, cujo uso fora a ela permitido e que nao mais sejam necessaries ao cumprimento
do objeto contratual;
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17.2 Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscalizagao e da normatividade suplementar exercidas pela CONTRATANTE
sobre a execugao dos servigos previstos no presente Contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e
autoridade normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a alteragao decorrente de tais competencias normativas
sera objeto de termo aditivo ou de notificagao dirigida a CONTRATADA;
17.3

17.4
17.5

Em caso de extingao da Entidade ou rescisao do Contrato, o patrimonio, os legados e as doagoes que forem
destinados a CONTRATADA via contrato, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serao
incorporados ao patrimonio do Municipio ou ao de outra Entidade, qualificada na forma da Lei Municipal n.°.
8.631/2014 e Decreto Municipal n° 28.232/2016, ressalvados o patrimonio, bens e recursos pre-existentes ao
Contrato ou adquiridos com recursos a ele estranhos;
0 Municipio podera assumir a execugao dos servigos que foram transferidos, a fim de manter a sua continuidade na
hipotese de risco quanto ao regular cumprimento das obrigagSes assumidas no Contrato;
Os servigos objeto deste contrato nao podem sofrer solugao de continuidade durante todo o prazo da sua vigencia,
devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional
desta, mediante vinculo de subordinagao dos trabalhadores para com a entidade contratada, sobre os quais mantera
estrito e exclusive controle.

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Municipio de Salvador, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenga
das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Salvador,

y.

& de M;/

de 2020.

Leonardo Silva Prates
Secretaria Municipal da Saude

0 Regina C4iia Marqdes de Souza Silv&)
ASSOSSIA£AO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Testemunhas

Testemunhas
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ANEXO I - Projeto Basico - HOSPITAL DE CAMPANHA (WET'N WILD)
1.

DO OBJETO

Contratagao de entidade(s) qualificada(s) como Organizagao(6es) Soda (is) (OS) para atuar na Gestao,
Planejamento, Operacionalizagao e Execugao das agoes e servigos de saude na Hospital de Campanha (HCAMPWET' N WILD) - (LOTES 1 e 2) conforme condigoes estabelecidas neste Projeto Basico, com vigencia de ate 180
dias, a contar da data de publicagao do contrato no Diario Oficial do Municipio de Salvador.
1.1 0 presente processo visa a contratagao de ate 2 (duas) Organizagoes Sociais para atuar na Gestao,
Planejamento, Operacionalizagao e Execugao das agoes e servigos de saude no Hospital de Campanha (HCAMPWET' N WILD) - (LOTES 1 e 2), atraves da assinatura de contratos de gestao individuals e independentes.
1.2 0 contrato relacionado ao lote 2 so sera firmado, uma vez identificada, pela Secretaria Municipal de Saude de
Salvador, a necessidade de ampliagao do servigo de assistencia hospitalar, dentro dos mesmos parametros
utilizados na implantagao do lote 1.
1.3 Ambas as propostas, uma vez apresentadas, terao a validade de 30 (trinta) dias.
1.3.1 Durante esse tempo, fica a contratada obrigada a manter disponivel toda a infraestrutura
(equipamentos medicos hospitalares, insumos, mobiliarios, entre outros), necessaries para a
operacionalizagao da unidade modular a ser implantada.
2.

DA JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando o Decreto N° 7.616, de 17 de novembro de 2011, dispoe sobre a declaragao de Emergencia
em Saude Publica de Importancia Nacional - ESPIN e institui a Forga Nacional do Sistema Unico de Saude
- FN-SUS.
2.2. Considerando que a Organizagao Mondial de Saude (OMS) declarou no dia 11 de margo de 2020 uma
situagao de Pandemia que acontece em geral, quando ha urn virus novo capaz de infectar seres humanos
com facilidade e de ser transmitido de uma pessoa a outra de forma eficiente e continuada.
2.3. Considerando a Lei N° 13.979, de 6 de fevereiro 2020, Art.4° (Fica dispensada a licitagao para aquisigao
de bens, servigos e insumos de saude destinados ao enfrentamento da emergencia de Saude Publica de
importancia internacional decorrentes do coronavirus.
2.4. Considerando que o HCAMP e uma unidade provisoria para atender casos especificos de pacientes que
tiveram a saude afetada por alguma por alguma situag§o ou doenga, como e o caso do coronavirus, e
servira como retaguarda da urgencia e emergencia no Munidpio de Salvador.
2.5.

Registra-se ainda que o referido HCAMP a ser implementado oferta assistencia prioritariamente a
populagao dos 12 (Doze) Distritos Sanitarios de Saude, o qual estara estruturado com perfil de urgencia
e emergencia qualificada, com atendimento medico de forma multidisciplinar e com servigos de apoio
diagnostico e tratamento, com agoes e servigos em media complexidade de referenda para a populagao
da municipalidade.

2.6. Assim sendo, considerando o atual cenario epidemiologico (COVID-19) faz-se necessario contratagao
------- emergencial,-por-tratar-se-de-situagao-que-envolve-emergencia_de.saude_publica_e_acesso_da_pppulagao...... ......
a servigos publicos essenciais. Por este motive, faz-se necessario promover a contratagao direta para
gestao, operacionalizagao e execugao das agoes e servigos de saude de urgencia e emergencia.
3.

HOSPITAL DE CAMPANHA (HCAMP)

O Hospital de Campanha, situado na Av. Luis Viana, 18 - Patamares, Salvador - BA. Classificado como
uma unidade hospitalar temporaria reunira pessoal, equipamentos e instalagoes para prestar atendimento com 90
y
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(noventa) leitos a serem implementados com metodologia de governanga e manutengao hospitalar qualificada e
moderna, atendimento exclusive a pacientes do Sistema Unico de Saude - SUS.
As atividades serao executadas por meio de fluxos logicos e efetivos de referenda e contra referenda,
ordenados pelas Centrals de Regulagao de Urgencies e complexo regulador de Salvador; apresenta
funcionamento ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias da semana; presta atendimento
resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por agravos a condigao clinica de pacientes acometidos com
Sindrome Respiratoria Aguda Grave (SRAGS), estabilizando os pacientes e realizando as intervengoes terapeutica.
A proposigao do perfil funcional consiste na concepgao de um Hospital de Campanha de 90 (noventa)
leitos, consistindo em 01 (uma) estrutura modular que possuira 50 (cinquenta) leitos de Cuidados Cnticos e 40
(quarenta) leitos de Clinica Medica.
A estrutura modular hospitalar ira dispor de 02 (dois) consultorios para acolhimento dos pacientes
regulados provenientes do Servigo de Atendimento Novel de Urgencia (SAMU 192), Unidades de Pronto
Atendimento, Unidades Basicas de Saude do Municipio de Salvador e Hospital de Municipal de Salvador.
Possuira ainda Servigo de Apoio Diagnostico (Ultrassom com Doppler, Eletrocardiograma,
Ecocardiograma e Radiologia digital) e Laboratorio de Analises Clinicas.
Alem dos servigos assistenciais ja enunciados, o HCAMP contarS com servigos de apoio tecnico e
logistico como o servigo de nutrigao e dietetica, almoxarifado, farmacia, centra de material esterilizado, vestiarios
e setor de higienizagao e limpeza, setor de manutengao predial e manutengao clinica, administragao, tecnologia
da informagao - TI.
3.1 PUBUCOALVO
O publico alvo do HCAMP e a populagao residente de Salvador 2.868.949 habitantes (IBGE, 2010). A sua
organizagao politico-administrativa compreende 10 Regioes Administrativas denominadas Prefeituras Bairros e 12
Distritos Sanitarios (DS), que sao caracterizados como os territorios da saude.
3.2 ORGANIZACAO DOS SERVigOS ASSISTENCIAIS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO E
ADMINISTRAgAO
O HCAMP possuira, por cada lote, uma unidade modular contendo 40 (quarenta) leitos de Clinica Medica e
50 (cinquenta) leitos para pacientes criticos, estando apto para oferecer assistencia medica e servigos de apoio
assistencial, diagnose e terapia.
As atividades assistenciais desenvolvidas no HCAMP compreendem:
•
•
•
•
•
•

Atividade Medica (24h/dia)
Atividade de Enfermagem (24h/dia)
Atividade de Nutrigao (24h/dia)
Atividade de Farmacia - satelite (24h/dia)
Atividade de Fisioterapia (24h/dia)
Atividade de Servigo Social (24h/dia)

Complementam-se as atividades assistenciais com os Servigos de Apoio Diagnostico e Terapeutico SADT. com:
•

•
•

Laboratorio para Analises Clinicas (24h) realizando a cofeta e processamento"dos exames
de bioquimica, hematologia, sorologicos, hormonais, microbiologia, hemogasometria (com
eletrolitos), uroanalise e coprologia alem de demais exames complementares, conforme
necessidade do paciente;
Imagem (24h) Servigo de Raio-X digital movel e fixo, USG, Eco-Doppler;
Servigo de ECG (24h) com apoio de Servigo de Telemedicina.

Contrato de Presta^ao de Servigos n° 230/2020 - Pagina 12 de 31-

PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal da Saude
Coordenadoria Administrativa

DO SALVADOR

Distribui^ao dos Profissionais Medicos por Area de Atuagao para cada estrutura modular (50 leitos de
criticos e 40 de ch'nica medica):

Area de Atuagao

Carga
Horaria

N° Minimo de Plantonista
em Servigo Diumo

N° Mmimo de
Plantonista em
Servigo Noturno

12h
12h
6h
12h

05

05

Medico Intensivista Plantonista
Medico Intensivista Diarista
Medico Diarista Internacao
Medico Plantonista Internacao
Total

05
03
02

15

02
07

Distribuigao dos Profissionais (parte administrativa) para cada lote (50 leitos criticos e 40 leitos de clinica
medica):
Quant
Minima

1
1
1
1
1
1
1

Area de Trabalho

Categoria Profissionaf

HCAMP
HCAMP
HCAMP

Diretor Geral (Gestor)
Diretor Tecnico (Medico)
Gerente Operacional (Enfermagem)
Engenheiro Clinico
Enfermeiro Nucleo de Epidemioiogia
Aux. Adm do Nucleo de Epidemioiogia
Enfermeiro SOSS/Higienizagao

4

Enfermeiro Gestao de Leitos
Enfermeiro do Trabalho
Tecnico de Seguranga do Trablaho

1
1
13

Carga Horaria Semanal
Minima
40h
40h

HCAMP
HCAMP
HCAMP

40h
40h
44h
44h

HCAMP
HCAMP

44 h
44h

HCAMP
HCAMP

44h
44h

Distribuigao de profissionais (por area de trabalho) para cada lote (50 leitos de criticos e 40 de clinica
medica):
Quant.
Minima

Area de Trabalho

Categoria Profissional

Carga Horaria
Semanal Minima

1

Coordenador Medico UTI

UTI

44h

1

Coordenador Medico Internagao

Internagao

44h

1

Coordenador de Enfermagem UTI

UTI

44h

1

Coordenador de Enfermagem Internagao

Internagao

44h

27

Enfermeiro UTI

UTI

36h

12

Enfermeiro Internagao

Internagao

36h

135

Tecnico de Enfermagem UTI

UTI

36h

27

Tecnico de Enfermagem Internagao

Internagao

36h

35

Medico Intensivista Plantonista

UTI

—24h

18

Medico Intensivista Diarista

UTI

24 h

5

Medico Diarista Internagao

Internagao

24h

28

Medico Plantonista Internagao

Internagao

24h

2

Medico Infectologista

Interconsultor

30h

1

Medico Pneumologista

Interconsultor

30h
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1

Medico Cardiologista

Interconsultor

30h

1

Medico Neurologista

Interconsultor

30h

1

Medico Orurgiao Geral

Interconsultor

30h

1

Medico Nefrologista

Interconsultor

30h

8

Fisioterapeuta

Internagao

30h

28

Fisioterapeuta

UTI

30h

20

Agente de Portaria

Internagao/UTI

44h

28

Agente de Higienizagao

Internagao/UTI

44h

4

Lider Higienizagao

Internagao/UTI

44h

20

Aux. Administrative

Internagao/UTI

44h

2

Lider Portaria

Administrative

44h

408

Quant.
Minima

Categoria Profissional

Area de Trabalho

Carga Horaria
Semanal Minima

1

Almoxarife

Almoxarifado

40h

4

Auxiliar de Almoxarifado

Almoxarifado

44h

6

Farmaceutico

Farmacia

44h

20

Auxiliar Farmacia

Farmacia

44 h

4

Bioquimico/Biomedico

Laboratorio

44h

13

T^cnico Coletador

Laboratorio

44h

19

Copeiro

Nutrigao /Produgao

44h

10

Maqueiro

Internagao/UTI

44 h

13

Nutricionista ADM

Nutrigao /Produgao

40h

14

Tecnico em Radiologia

Internagao/UTI

24h

7

Medico Radiologista/Ultrassonografista

Intemagao/UTI

24 h

4

Aux. Administrative/ Bioimagem

Internagao/UTI

44h

2

Auxiliar Administrative

Internagao/UTI

44h

4

Auxiliar de Regulagao

Internagao/UTI

44h

4

Motorista de Ambulancia

Internagao/UTI

44 h

4

Tecnico em Informatica

Intemagao/UTT

44h

8

Tecnico de Manutengao

Internagao/UTI

44 h

3

Faturista

Internagao/im

44 h

4

Agente de Servigos Gerais

Internagao/UTI

44h

9

Assistente Social

Internagao/UTI

30h

—153-*Em havendo a necessidade, cabera ao Contratado proceder a contratagao de outros medicos
especializados, ainda que os mesmos nao estejam contemplados na planilha descritiva de distribuigao de
profissionais da estrutura modular que prestarao assistencia direta.
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A unidade devera dispor de assistencia medica com cuidados horizontais e estarem aptos a conduzir
pacientes com medidas proporcionais sendo o responsavel pela UTI e Internagao, alem do acompanhamento e
atualizagao dos dados do quadro clmico do paciente no SUREM ou ferramenta equivalente.
A forga de trabalho devera ser contratada em acordo a legislagao vigente em regime CLT, sendo
garantidos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, securitarios previstos. Todos os
profissionais medicos especialistas devem apresentar a inscrigao no CREMEB comprovando o titulo da
especialidade ou outro documento que o habilite para prestagao dos servigos assistenciais.
Ressaltamos que por se tratar de epidemia grave e da situagao de emergencia em saude publica, e
levando em consideragao a dificuldade de contratagao e alta exigencia de medicos que o momenta demanda,
admitiremos a contratagao atraves de vinculo pessoa juridica para medicos, enfermeiros e fisioterapeutas.
Artigo I.
4.

DO VALOR GLOBAL ESTIMADO E REPASSE FINANCEIRO
0 valor mensal por lote, a ser disponibilizado para a prestagao dos servigos, descritos neste Projeto Basico,
esta estimado em R$ 5.250.000,00 (cinco milhoes, duzentos e cinquenta mil reals), perfazendo urn valor
global, para 180 (cento e oitenta dias) de vigencia de contrato, estimado em R$ 31.500.000,00 (trinta e um
milhoes, quinhentos mil reais).

Por se tratar de pandemia e da situagao de emergencia em saude publica, e levando em consideragao a
excepcionalidade da situagao, aquelas entidades que apresentarem valores superiores aos maximos fixados para
o Hospital de Campanha, neste Projeto Basico, serao analisados e poderao ser aceitos desde que os valores
estejam devidamente justificados e compativeis com o mercado.
A transferencia de recursos financeiros, o cronograma de desembolso e as demais condigoes,
encontram-se definidas na minuta de contrato.
A primeira parcela sera repassada em ate 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato e as demais
parcelas ate o 10 (dez) dia util, apos a apresentagao da prestagao de contas do mes anterior, ficando a liberagao
da terceira parcela condicionada a aprovagao da prestagao de contas da primeira, a liberagao da quarta parcela,
condicionada a aprovagao da prestagao de contas da segunda e assim sucessivamente, nao impedindo descontos
quando assim for necessario e definido pela Comissao de Fiscalizagao do Contrato, tendo em vista a variabilidade
de prazo da aprovagao da produgao.
Os pagamentos serao realizados mensalmente, mediante a liberagao de 6 (seis) parcelas, conforme
metas pactuadas no Anexo IV- Metas de Produgao, incorporadas h minuta do Contrato de Gestao Emergencial,
sendo o valor composto por uma parte fixa equivalente a 70% (setenta por cento) do orgamento mensal e uma
parte variavel equivalente a 30% (trinta por cento) do orgamento mensal, que corresponde a avaliagao trimestral
dos indicadores de desempenho qualitative e quantitative.
As despesas decorrentes de provisionamentos, conforme detalhada em proposta, se ocorrer, so serao
pagas a Organizagao Social se efetivamente comprovada a ocorrencia de tal despesa. Cabera a contratada, nos
processes de pagamento, demonstrar com base na folha mensal, o valor que devera ser provisionado pela SMS,
baseado nos percentuais de encargos apresentados na planilha de encargos sociais. O valor mensal a faturar do
contrato, deve ser resultante do abatimento das parcelas provisionadas, cabendo a contratante a garantia da
disponibilidade orgamentaria suficiente para o ressarcimento do fata gerador, mediante a comprovagao da
despesa.
A garantia da oferta de agoes e servigos de saude pelo HCAMP sera estabelecida atraves das metas
quantitativas e qualitativas de desempenho.
-----------G-acompanhamentodas-metaseontratuaissera-realizado mensalmente,-a-partir-dos-relatorios-de___
desempenho enviados para a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato de Gestao e dos
relatorios extraidos dos Sistemas oficiais de informagao do Ministerio da Saude, consolidando trimestralmente
para computo das metas que orientarao o repasse financeiro mediante alcance das metas e, em caso de nao
cumprimento, se'ra efetuado o desconto compativel, de acordo com os parametros estabelecidos neste Projeto
Basico, sendo observados os seguintes pontos:
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I.

II.

A avaliagao para estimativa de resultado ocorrera nos 03 (tres) meses subsequentes ao inicio
das atividades do contrato, conforme cronograma estabelecido pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato de Gestao da SMS.
A avaliagao e analise serao efetuadas conforme as metas quantitativas e qualitativas
estabelecidas no Contrato de Gestao.

5. DA FISCALIZACAO E AVAUAgAO
A fiscalizagao e o acompanhamento do contrato ficarao a cargo de Comissao de Acompanhamento e
Fiscalizagao do Contrato, composta por membros da Secretaria Municipal da Saude, com atribuigao de avaliar e
fiscalizar o contrato, sem prejuizo da agao institucional dos demais orgaos normativos, de controle interno e
externo.
Sera expedido Relatorio Mensal de Avaliagao pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do
Contrato que sera parte integrante do processo de pagamento, o quai sera submetido ao Secretario Municipal da
Saude.
6.

A GESTAO ADMINISTRATIVA

A gestao administrativa do Hospital de Campanha/HCAMP sera de responsabilidade da OS, que devera
prover recursos humanos, insumos e materials necessarios a operacionalizagao do servigo de acordo com a
demanda e a modalidade de assistencia prestada, conforme indicagoes e diretrizes previstas, bem como a
legislagao vigente, devendo ser responsavel por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Gerenciamento da logistica dos recursos materials, financeiros, de informagoes e pessoal;
Gerenciamento da Qualidade em Saude;
Contabilidade Financeira (gestao de recursos, lista de credores e devedores, fluxo de pagamentos);
Representagao, inclusive juridica;
Governanga;
Gerenciamento de Riscos;
Gestao de Recursos Humanos e Saude Ocupacional;
Gerenciamento de Relagoes com fornecedores;
Educagao permanente e aperfeigoamento profissional;
Gerenciamento das instalagoes (incluindo Seguranga);
Gerenciamento da informagao de processos e do prontuario medico;
Assegurar o cumprimento das normas contabeis e financeiras;
Assegurar o cumprimento da Legislagao Brasileira;
Projetos de sustentabilidade e,
Patrimonio.

6.1 Servigos de Pessoal e de Terceiros (RH) - a OS sera integralmente responsavel pela contratagao de
pessoal e de terceiros para execugao dos servigos que compoem o Contrato de Gestao, observando
que a modalidade de contratagao dos profissionais sera regida pela CLT - Consolidagao das Le/s
Trabalhistas, excetuando-se os medicos, enfermeiros e fisioterapeutas que poderao ser contratados
na modalidade pessoa juridica.
A forga de trabalho devera constituir-se de recursos humanos qualificados, com habilitagao tecnica
e legal, em quantitative compativel estabelecido para o perfil da Unidade de Saude e servigos a
_____ ___serem.prestados.. . .
___________________________________________________
Uma vez que a entidade tenha realizado a selegao da equipe medica em acordo a Legislagao vigente em
especie CLT, com ampla publicidade, na impossibilidade desta contratagao, em situagoes especiais, podem ser
absorvidos por servigos de terceiros dado as condigoes do servigo de urgencia e emergencia, desde que
devidamente informado e documentado para avaliagao e autorizagao do Gestor da Secretaria Municipal de Saude.
A condigao excepcional de contratag3o indicada no paragrafo anterior necessariamente importara na
revisao dos pregos contratados, extirpando deles as caracteristicas proprias do regime celetista para incluir, tao
somente, aquelas caracteristicas do regime extraordinario apresentado.
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A OS obrigatoriamente devera desenvolver e implantar Politica de Gestao de Pessoas, obedecendo as
Normas do Ministerio da Saude/MS; do Ministerio do Trabalho e Emprego/MTE, especialmente as normas
regulamentadoras de seguranga e saude no trabalho, assim como as resolugoes dos conselhos profissionais.
A OS designara urn medico como Diretor Tecnico do Hospital de Campanha para responder pelas
questoes tecnicas da unidade. 0 profissional somente podera assumir tal fungao por uma unica unidade da rede
municipal. A OS devera apresentar, de imediato, apos a assinatura do Contrato de Gestao, o Atestado de
Responsabilidade Tecnica da Unidade emitido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia - CREMEB
em cumprimento a Resolugao CFM n° 2.147/2016.
Ao Responsavel Tecnico pelo Servigo de Enfermagem, cabera tambem atuagao como Gerente
Operacional de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento. A OS devera apresentar, de imediato, apos a
assinatura do Contrato de Gestao, o Atestado de Responsabilidade Tecnica da Unidade emitido pelo Conselho
Regional de Enfermagem - COREN/BA.
As equipes (medica, de enfermagem e demais profissionais de saude) deverao ser disponibilizadas em
quantitative suficiente para o atendimento dos servigos, tendo como referenda o numero de leitos, o fluxo de
atendimento do Hospital de Campanha as normas e parametrizagoes de cada categoria. A equipe devera ser
composta por profissionais das especialidades exigidas, com titulo ou certificado da especialidade
correspondente, devidamente registrado no Conselho Profissional competente.
6.2 Manuais e Protocolos - Os manuals de procedimentos e/ou rotinas administrativas de funcionamento
e de atendimento deverao estar disponibilizados de forma escrita ou em sistema informatizado, acessivel a todos
os profissionais da unidade, atualizados e revisados anualmente, assinados pelo Responsavel Tecnico. Os
procedimentos e rotinas devem abordar todos os processes envolvidos na assistencia, que contemplem desde os
aspectos organizacionais ate os operacionais e tecnicos.
A OS devera implantar protocolos medicos, de enfermagem e demais areas, em concordancia com a
SMS, garantindo a eliminagao de intervengoes desnecessarias e respeitando a individualidade do sujeito, que
deverao estar disponibilizados de forma escrita ou em sistema informatizado, acessivel a todos os profissionais da
assistencia a saude, atualizados, revisados anualmente e assinados pelo Responsavel Tecnico.
Todos os profissionais medicos e enfermeiros plantonistas devem possuir a experiencia em Medicina
Critica.
0 servigo de enfermagem da unidade devera instituir a Sistematizagao da Assistencia de Enfermagem
(SAE) de acordo com a Resolugao COFEN n° 272/2004 que dispoe sobre a Sistematizagao da Assistencia de
Enfermagem nas instituigoes de saude brasileiras. A OS deve se comprometer em desenvolver programa de
educagao continuada com vista a aprimorar a capacitagao dos seus profissionais nos itens acima enunciados.
6.3. Prontuario do Paciente - A Unidade de Saude obrigatoriamente deve adotar prontuario unico com
todos os registros do paciente, individualizado, com as informagoes completas do quadro clmico e sua evolugao,
intervengoes e exames realizados, todas devidamente registradas de forma clara e precisa, datadas, assinadas e
carimbadas pelo profissional responsavel pelo atendimento (medicos, equipe de enfermagem, nutrigao, assistente
social e demais profissionais que o assistam). Os prontuarios deverao estar devidamente ordenados e disponiveis
no Servigo de Prontuario do Paciente - SPP, sob metodologia especifica, garantindo a recuperagao do mesmo
prontuario, por cada vez, para cada paciente, evitando a duplicagao, perda de informagao e espago de
estocagem. Os profissionais deverao disponibilizar diariamente ate as 9 horas a atualizagao do quadro clmico e
laboratorial dos pacientes com mais de 24h no sistema de regulagao estadual (SUREM) ou sistema municipal de
regulagao assim como induir as solicitagoes de exames no sistema de lista unica quando pertinente.
Sera de responsabilidade da OS a implantagao de Prontuario Eletronico do Paciente (PEP) de imediato, a
partir da assinatura do Contrato de Gestao e observando o disposto na legislagao vigente, incluindo a Resolugao
CFM n°. 1.639/2002. O PEP devera armazenar dados de atendimento da Unidade com capacidade de gerar
faturamento automatico Sistema de Informagoes Hospitalares do Sistema Unico de Saude - SIH/SUS.
6.4 Informagao em Saude - A OS devera manter atualizado mensalmente o Sistema do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saude - SCNES da Unidade de Saude, fornecendo informagoes a SMS sobre
alteragoes do profissional (inclusao, exclusao, diminuigao ou aumento de carga horaria).
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6.5 Informatica e Telefonia - Cabera a OS manter a rede logica (estruturada) e eletrica para informatica,
bem como a aquisigao e instalagao de equipamentos tais microcomputadores, microcomputador tipo servidor,
impressoras, ativos de rede (switch), rede wireless, link de comunicagao de dados, de sistemas e programas e
outros, para o pleno funcionamento e informatizagao da Unidade de Saude. Tambem deve instalar e manter a
telefonia, tudo conforme apontado em Proposta do Nucleo de Tecnologia da Informagao - NTI/SMS neste
apensado (Anexo II).
6.6 Equipamentos, Instrumentals e Mobiliarios
Compete a OS prover condigoes para boa operacionalizagao do Hospital de Campanha, devendo para tal
disponibilizar Equipamentos, mobiliario, arsenal e enxoval, conforme Anexo III.
Compete a OS, em havendo necessidade, contratar servigo de ambulancia movel compative) com o grau
de necessidade do paciente, juntamente com a equipe multidisciplinar correspondente, para transferencias
exames, interconsultas ou internagao.
Compete a OS durante o prazo de vigencia do Contrato de Gestao, a manter e conservar todos os
equipamentos biomedicos e os equipamentos eletronicos e assessorios, com praticas que assegurem padroes de
seguranga e qualidade para assistencia prestada.
A OS podera celebrar contrato para equipamentos que venham a ser necessaries, assim como contrato
de locagao para equipamentos de uso na assistencia aos usuarios.
No caso de contratagao de empresas para a prestagao de servigos de manutengao de equipamentos
medico-hospitalares e de infraestrutura, a OS devera celebrar contratos preferencialmente com empresas
autorizadas pelo fabricante, disponibilizando quando requisitado copia dos contratos com atestado da condigao de
autorizada das empresas.
Em caso de equipamentos declarados como inserviveis, a OS devera apresentar o laudo tecnico da
empresa contratada para ser avallado pela SMS que devera efetuar a reposigao.
No caso de ocorrencias graves relacionadas aos casos fortuitos e de forga maior, a OS devera comunicar
a SMS dentro do prazo de 02 (dois) dias uteis, apos a verificagao do fato e apresentar os documentos para a
respectiva comprovagao, em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrencia, sob pena de
nao serem considerados.
A OS ao final da vigencia do contrato obrigar-se-a apresentar a SMS inventario o mobiliario e
equipamentos indicando o registro patrimonial de tombo e o estado dos itens.
6.7 Gestao de Suprimentos - A OS devera manter no HCAMP estoque em quantidade e qualidade
suficientes de medicamentos, de materiais medico-hospitalares e correlatos. A OS so podera utilizer os produtos
farmaceuticos registrados na ANVISA. E vedada a utilizagao de materiais e substancias proibidas pelo Ministerio
da Saude/MS. 0 parametro a ser utilizado deve observar as legislagoes pertinentes e vigentes do Ministerio da
Saude, Resolugoes ANVISA e Relagao Nacional de Medicamentos - RENAME no que couber.
A OS devera manter o fornecimento de EPI's a todos os profissionais envolvidos na prestagao da
atividade objeto deste Projeto Basico.
6.8 Farmacia de Dispensagao e satelite - A unidade devera dispor de urn Servigo de Farmeicia, dirigido
por farmaceutico, que desenvolva atividades clinicas e relacionadas a gestao, que devem ser organizadas de
acordo com as caractensticas onde se insere o servigo, isto e, manter coerencia com o porte e o nivel de
complexidade do mesmo, incluindo a terapia trombolitica e antitrombotica quando indicado para os pacientes.
Tambem devera dispor de Farmacia Satelite funcionando durante 24h/dia, e sera destinada exclusivamente a
dispensagao de medicagoes para a UTI e Unidade de Clinica Medica.
Proibida a solicitagao de compra de medicamento para uso do paciente ha unidade a seu fespbnsavel
legal ou acompanhante.
6.9 Laboratorio de Analises Clinicas - Cabera a OS a realizagao da coleta de material para exames,
provendo a vinculagao ao laboratorio clinico destinado a analise das amostras biologicas compreendendo as fases
pre-analitica, analitica e pos- analitica. Sao de responsabilidade da OS ainda todos os insumos necessaries para o
funcionamento da coleta, o acondicionamento das amostras biologicas e o transporte ate o laboratorio de
ancilises, bem como todos os recursos necessarios para a organizagao e funcionamento do servigo, sendo desde o
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cadastre dos pacientes ate a impressao dos laudos e entrega dos resultados. A OS devera garantir o tempo
resposta entre a coleta da amostra e a liberate do resultado de ate 2 horas.
6.10 Servigos de Apoio - Os servigos relacionados a coleta de residues de saude, gases medicinais,
lavanderia, nutrigao, hemotransfusao, CME (centre de material esterilizado), Laboratorio e Transporte
(ambulancia), entre outros deverao ser terceirizados.
6.11 Nutrigao e Dietetica - As refeigfies servidas ao corpo funcional, pacientes (incluindo nutrigao
enteral) e acompanhantes serao de inteira responsabilidade da OS. Os profissionais de assistencia direta ao
paciente, em regime de plantao, nao devem, em hipotese alguma, se afastar da unidade para refeigoes, devendo,
portanto, serem fornecidas dentro das dependencias da unidade, de modo alternado, a fim de nao interromper o
atendimento.
Os pacientes terao direito a seis refeigoes diarias (dejejum, colagao, almogo, lanche, janta e ceia).
6.12 Nucleo de Epidemiologia (NEP) - A OS cabera montar o Nucleo de Epidemiologia - NEP, que sera
responsavel pela realizagao de Vigilancia Epidemiologica de Doengas de Notificagao Compulsoria na unidade,
assim como agoes relacionadas a outros agravos de interesse epidemiologico, incluindo-se aqui os atendimentos
aos pacientes vitimas de violencia. 0 NEP deve possuir instalagoes proprias dentro da unidade de saude e seguir
Portaria Municipal n° 179/2011.
6.13 Direitos Humanos - A OS nao esta autorizada a envolver as instalagoes, usuarios da Unidade de
Saude ou a Prefeitura Municipal de Salvador/Secretaria Municipal da Saude em nenhum tratamento experimental
ou pesquisa medica sem previa permissao da SMS. De igual forma deve obedecer a legislagao que trata dos
dientes idosos, adolescentes e criangas, pessoas com deficiencia e populagoes vulneraveis.
6.14 Legislagao Ambiental - A OS devera respeitar e cumprir a legislagao pertinente e disponibilizara,
quando necessario, todos os documentos legais requeridos pela Administragao Publica e orgaos de controle
interne e externo. 0 Plano de Gerenciamento de Residues Solidos de Saude (PGRSS) devera ser implantado ate o
segundo mes apos a assinatura do Contrato de Gestao, devendo este ser validado pela Vigilancia Sanitaria - VISA
Municipal, mantendo-se atualizado de acordo com as Normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), do Ministerio da Saude RDC 222/2018, bem como da VISA municipal.
A OS devera seguir o rito previsto no rol de Leis e Normativas Sanitarias, observando suas atualizagoes,
conforme minimamente o Anexo V.
7.CRITERIOS PARA AVALIA^AO DA ORGANIZAgAO SOCIAL
0 presente Projeto Basico objetiva instrumentalizar o processo de contratagao de OS de direito privado
qualificada como Organizagao Social, na forma da Lei Municipal n° 8.631/2014 e do Decreto n° 28.232/2016,
cabendo-lhe observar:
I. Adogao de criterios que assegurem padrao de qualidade na execugao dos servigos e no atendimento ao
cidadao;
II. Promogao de meios que favoregam a eficiencia na prestagao dos servigos de interesse social;
III. Manutengao de sistema de programagao e acompanhamento das atividades que permitam a avaliagao da
eficacia quanto aos resultados.
IV._Possuir, no minimo, 50 Ventiladores Pulmonares, disponiveis e em pleno funcionamento, para cada lote,
_____a serem atestados atraves de declaragao de posse dos mesmos, assinada pelo representante legal da
entidade proponente.
’
'
--------------- 7.1 Capacidade Tecnica
Para desempenho da atividade objeto do contrato comprovada, atraves da demonstragao pela entidade,
de sua experiencia gerencial na area relativa a gestao de unidade hospitalares por no minimo 02 (dois) anos,
acompanhados dos documentos comprobatorios:
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Comprovar gestao de unidade hospitalar por dois ou mais anos consecutivos, atraves de Atestados
de execugao de servigos de caracteristicas semelhantes a do objeto desta selegao fornecidos por
pessoas jundicas de direito publico ou privado que comprovem experiencia gerencial da entidade
na Area relativa ao objeto do presente edital.

8.DA CONTRATACAO
8.1 Consideragoes Gerais:
Como condigao para celebragao do contrato, a OS devera manter todas as condigoes estabelecidas nos
criterios de avaliagao, item 8.
Como condigao para assinatura do contrato, a OS devera disponibilizar e entregar, de imediato, a
Contratante, e em local determinado pela mesma, os ventiladores pulmonares, conforme descritivo contido no
anexo III.
A assinatura do contrato devera ser realizada pelo representante legal da OS ou mandatario com
poderes expresses.
A Organizagao Social devera dar ampla publicidade ao Regulamento para Selegao e Contratagao de Pessoal
assim como do Regulamento para Compras de Materials, com a utilizagao de recursos publicos, com publicagao na
Integra no site da Organizagao Social dispom'vel para o acesso publico.
A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de valores orgamentarios previstos no proprio
contrato, quando for o caso, as atualizagoes, compensagoes ou apenagoes financeiras decorrentes das condigoes
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotagoes orgamentarias suplementares ate o limite do
seu valor corrigido, nao caracterizam alteragao do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila.
8.2 Vigencia do Contrato:
A duragao do contrato a ser celebrado entre as partes preve o tempo estimado de ate 180 (cento e
oitenta) dias.
8.3 Instrumentalizagao do Contrato:
0 contrato sera instrumentalizado com as atribuigoes, responsabilidades e obrigagoes a serem cumpridas
pelo Municipio e pela Organizagao Social, observando as regras gerais de direito publico, que preve:

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Atendimento indiferenciado aos usuarios dos servigos objeto deste contrato;
Indicagao de que, em caso de extingao da Organizagao Social ou rescisao do contrato, o seu
patrimonio, os legados e as doagdes que ihe forem destinados, bem como os excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, serao incorporados ao patrimonio do Municipio ou ao
de outra Organizagao Social, qualificada na forma desta Lei, ressalvados o patrimonio, bens e
recursos pre-existentes ao Contrato ou adquiridos com recursos a ele estranhos;
Adogao de praticas de planejamento sistematico das agoes da Organizagao Social, mediante
instrumentos de programagao, orgamentagao, acompanhamento e avaliagao de suas atividades,
de acordo com as metas pactuadas.
Obrigatoriedade de publicagao ao final do Contrato, no Diario Oficial do Municipio, de
demonstragdes financeiras, elaboradas em conformidade com os prina'pios fundamentals de
contabilidade e do relatorio de execugao do contrato;
Estipulagao de limites e criterios para remuneragao e vantagefis, de qualquef riatureza, a serem
direcionadas aos dirigentes, e empregados da Organizagao Social, no exercicio de suas fungoes;
Comprovagao de que a Organizagao Social possui regulamento proprio para contratagao de obras
e servigo, compras e contratagao de pessoal com recursos publicos concedidos a titulo de
fomento, atendendo aos principios constitucionais da Administragao Publica;
Conhecimento das alteragoes de perfil epidemiologico do territorio adstrito a Unidade Assistencial
que interfiram na operacionalizag§o dos servigos.
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VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

Garantia de suprimento dos equipamentos, correlates, acessorios e insumos para manutengao
da rede logica da informatica - TIC, incluidos os softwares e provedores necessaries para o
funcionamento da Rede de Informagao e Comunicagao virtual (internet), conforme definigoes do
Anexo VI - Proposta do Nucleo de Tecnologia da Informagao, como responsabilidade da OS;
Definigao pela Organizagao Social, quanto ao Regulamento de repostgao do material medico
hospitalar e de consumo, necessarios a boa funcionalidade da Unidade Assistencial;
A Organizagao Social podera contratar profissional com remuneragao superior aos limites
estabelecidos na programagao, em casos excepcionais, e carater temporario, mediante
autorizagao previa e expressa do orgao deliberative, visando a continuidade da prestagao dos
servigos;
Disponibilizagao a Organizagao Social pela Secretaria Municipal da Saude de instalagoes ffsicas
do HCAMP conforme determine o projeto arquitetonico mediante documentagao patrimonial;
Manutengao pela Organizagao Social do Alvara Sanitario da Unidade Assistencial atualizado junto
a Vigilancia da Saude Municipal.
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ANEXO II
PROPOSTA DO NIJCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NTI
Gestao de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - TIC
Definir e assumir a Gestao de Tecnologia da Informagao (TI), responsabilizando-se com a aquisigao e suprimento
dos equipamentos, correlates, acessorios e insumos para IMPLANTACAO DA REDE LOGICA induindo ai os
softwares e provedores necessarios para ideal funcionamento da Rede de Informagao e Comunicagao virtual
(internet), devendo possuir um sistema de informagao (HIS) que contenha os modules que automatizam a
maioria dos processes primarios e de apoio de um hospital, dentre os quais:
• Cliente;
• Controle de Prontuario;
• Internagao;
• Laboratorio;
• Imagem / Metodos Graficos;
• Prescrigao Eletronica;
• Enfermagem;
• Controle de Infecgao Hospitalar;
• Faturamento SUS (AIH, BPA, APAC, etc.);
• Prontuario Eletronico do Paciente - PEP;
• Servigo de Atendimento ao Usuario - SAC;
• Servigo de Nutrigao e Dietetica;
• Lavanderia.
Observar ainda o comprometimento de aquisigao e gerenciamento dos modulos que compoem o sistema
integrado de gestao empresarial. Como os definidos a seguir:
• Material's e Suprimentos (Compras, Recebimento Ffsico, Recebimento Fiscal, Controle de Estoques,
Inventario);
• Financeiro (Contas a Receber, e a Pagar, Tesouraria, Conciliagao Bancaria, Fluxo de Caixa);
• Tributos;
• Contabil;
• Patrimonio;
• Orgamento e Custos;
• Recursos Humanos (Folha de Pagamento, Controle de Ponto, Medicina doTrabalho, Saude
Ocupacional);
Descrever as agoes para alimentar e manter atualizados os bancos de dados nacionais1 de saude, forma regular
conforme cronograma estabelecido pela SMS e manter atualizado o seu Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saude (CNES).
E ainda como vai: garantir a habilitagao no Ministerio da Saude de servigos de saude especificos do Hospital de
Campanha, a serem definidos pela SMS.
Garantir o encaminhamento e atendimento do usuario de acordo com as regras estabelecidas para a referencia e
contra referencia do SUS, ressalvadas as situagoes de urgencia e emergencia. Submeter-se aos criterios de
autorizagao e regulagao estabelecidos pela SMS.
Garantir as condigoes tecnicas e operacionais para a manutengao das licengas e alvaras nas repartigoes
competentes, necessarias a execugao dos servigos objeto do contrato.

1 Sistema de Informagao Ambulatorial (SIA), Sistema de Informagao Hospitalar (SIH) e Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saude (CNES) demais Sistemas utilizados pelo Ministerio da Saude.
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ANEXO III - EQUIPAMENTOS HOSPITAL DE CAMPANHA
MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A ESTRUTURA MODULAR HOSPITALAR
’sr'

& LEITOS UT1

4

^50 teitosp

EQUIPAMENTOS

QTE

Aparelho de Rx Movel

2

Aquecedor de liquidos para infusao

10

Aspirador de Secregao Portatil

10

Balanga antropometrica digital

5

Biombo Hospitalar Sanfonado

25

Bomba de Infusao de Seringa -Comodato( 1 Bomba para cada 10 equipos
adquiridos); 4 Bombas para cada leito

200

Cadeiras de rodas adulto

5

Carro de curativo

10

Carro de emergencia

10

Carros para transporte de materiais diversos fechado

10

Cama Fawler Mecanica

50

Carro Maca

3

Cardioversor/ Desfibrilador( 1 para cada 05 leitos)

10

Escada de 2 degraus

50

Eletrocardiografo

5

Gerador de fluxo com ajuste de Fio2 (CPAP) 6

30

Hemogasometro (comodato)

02

Laringoscopio, de fibra otica, Adulto

10

Laringoscopio, de fibra 6tica,Pediatrico

10

Maquina para hemodialise (hemolenta)

5

Marca Passo Cardiaco Externo

10

Medidor de CUFF (para verificar a pressao do balonete que sela a traqueia para
evitar passagem do conteudo gastrico para os pulmoes)

5

Mesa auxiliar em Inox

20

Mesa mayo

15

Modulo de Capnografia

50

Modulo de Debito Cardiaco

15

Monitor Multiparametrico

50

Negatoscopio de 2 corpos

5

Oftalmoscopio

5

Osmose reversa portatil-para-hemodialise

5

Otoscopio

5

Oximetro de Pulso

5

Poltrona reclinavel para acompanhante

10

Foco Refletor Ambulatorial

5
60

Reanimador Adulto
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Reanimador Pediatrico

10

Refrigerador Compacto (Frigobar)

3

Suporte de hamper

10

Suporte de soro

50

Suporte para Soro em Bomba de Infusao

100

Ventilador Pulmonar

50

Ventilador de Transporte

2

Ventiiometro

5

LEITOS ENFERMARIA
EQUIPAMENTOS

40 ieitpsji
QTE

Aspirador de Secregao Portatil

5

Batanga antropometrica digital

2

Biombo Hospitalar Sanfonado

2

Bomba de Infusao de Seringa - Comodato (1 Bomba para cada 10 equipos
adquiridos); 2 Bombas para cada leito

80

Cadeiras de rodas adulto

4

Cama Fawler Mecanica

40

Cardioversor/ Desfibrilador (1 para cada 10 leitos)

4

Carro de curativo

4

Carro de emergencia

4

Carros para transporte de materiais diversos fechado

5

Eletrocardiografo

1

Escada de 2 degraus

40

Laringoscopio, de fibra otica, Adulto

4

Laringoscopio, de fibra otica, Pediatrico

4

Carro Maca

3

Mesa auxiliar em Inox

20

Mesa mayo

15

Monitor multiparametrico de cabeceira

5

Monitor Multiparametros de Transporte

5

Negatoscopio de 2 corpos

3

Oftalmoscopio

2

Otoscopio

2

Oxfmetro de Pulso

10

Poltrona reclinavel para acompanhante

10

Foco Refletor Ambulatorial

2

Reanimador Adulto

4

Reanimador Pediatrico

4

Refrigerador Compacto (Frigobar)

2
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Suporte de hamper

5

Suporte de soro

40

Suporte para Soro em Bomba de Infusao

35
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ANEXOIV- METAS QUANTUATIVAS E QUALITATTVAS
Metas quantitativas
1.

ASSISTENCIA HOSPITALAR

1.1 Indicador 01: Realizar 60 sai'das hospitalares/mes*
Peso: 40%
ESPECIAUDADES
Clinica Medica
TOTAL SAIDAS/MES

N° DE LEITOS
40
40

SAIDAS/MES
60
60

N° DE LEITOS
50
50

DIARIAS

1.2 Indicador 02: Realizar 1.350 diarias/mes*
Peso: 60%
UNIDADE DE CUIDADOS CRITICOS
LEITOS DE UTI
TOTAL DE DIARIAS

1.350
1350

^A avaiia^ao das metas seguira criterios de proporcionalidade, considerando as etapas de
implanta^ao dos leitos.
1.3 O indicador de aferi^ao sera a saida hospitalar, comprovada por AIH- Autorizagao de
Internagao Hospitalar.
A Contratada devera registrar, tambem, em relatorio/sistema ou congenere, indicado pelo Contratante,
minimamente: nome do paciente, data de nascimento, CPF, numero do cartao SUS, numero da AIH, nome da
Clinica em que permaneceu em tratamento, data da admissao e da alta, motive da alta hospitalar (cura,
transferencia externa, a pedido).
As metas quantitativas equivalem a 70% do valor do orgamento do custo variavel, impactando, portanto, de
forma equivalente sobre os recursos destinados ao contrato, de acordo com o desempenho do seu cumprimento,
conforme quadro abaixo:
> a 91%

Indicador 01 + 02

100% x 70% x do orgamento variavel

De 81 a 90%

90% x 70% x do orgamento variavel

De 71 a 80%

80% x 70% x do orgamento variavel

De 61 a 70%

70% x 70% x do orgamento variavel

De 51 a 60%

60% x 70% x do orgamento variavel

< a 50%

% igual ao % de desempenho x 70% x do orgamento variavel
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Metas qualitativas
Indicador 1

Impiantar a ComissSo Muitidisdpiinar de Anaiise e RevisSo de
Prontuarios

Conceito

A Comissao Muitidisdpiinar de Anaiise e Revisao de Prontuarios
monitora e avaiia atraves de auditorias quanti-quali dos registros
realizados referentes a presta^ao de servigo na unidade

Formula de Calculo

Comissao implantada ja no infdo das atividades

Fonte de verificagao

Sumula de reuniao, relatorio com a descrigao da metodologia de
anaiise e resultados e Plano de Agio com responsaveis e prazos

Periodicidade

Mensal

Interpretagao do Indicador

Quanto melhor o resultado das auditorias melhor

Finalidade

Monitorar a qualidade dos registros de maneira quanti-qualitativa e
direcionar agoes para melhoria dos resultados encontrados

Meta

100% dos prontuarios dos pacientes em observagao aguardando
regulagao no periodo, com registro do resultado da auditoria e as
agoes realizadas para melhoria dos pontos identificados com
fragilidade

Pontuagao

20

Indicador 2

Impiantar o Nudeo de Seguranga do Padente

Conceito

0 Nudeo de Seguranga do Paciente tern como objetivo legal a
implantagao de ag5es para garantia das metas nacionais de seguranga
do paciente conforme previsto em legislagao

Formula de Calculo

Nudeo implantado ja no inicio das atividades

Fonte de verificagao

Portaria de constituigao, ata das reunioes, protocolos institucionais e
listas de presenga dos treinamentos

Periodicidade

Mensal

Interpretagao do Indicador

Protocolos de Seguranga implantados conforme previsto na legislagao

Finalidade

Meta

Assegurar a qualidade da assistencia prestada livre de danos inerentes
da prestagao do servigo
Implantagao dos protocolos de seguranga conforme a Portaria MS/GM
529/2013
Identificagao Segura do padente; Protocolos e fluxos de Prevengao de
Infecgao; Comunicagao; Prevengao de Queda e Lesao por pressao;
Uso Seguro de Medicamentos (psicotropicos, alta vigilancia,
termollbeis)

Pontuagao

30

Indicador 3

Impiantar a Comissao de Aniiise e Revisao de Obitos

Conceito

A Comissao de Anaiise e Revisao de Obitos monitora e avaiia atraves
de analises dos registros da qualidade da assistencia prestada se os
obitos poderiam ser evitados ou nao devido gravidade do paciente
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Formula de Calculo

Cbmissao impfantada ja no inicio das atividades

Fonte de verificagao

Sumula de reuniao, relatorlo com a descrigao da metodologla de
analise e resultados e Plano de Agao com responsaveis e prazos

Periodicidade

Mensal

Interpretagao do Indicador

Quanto menor o numero de obltos evitaveis melhor

Finalidade

Monitorar a qualidade da assistencia prestada

Meta

100% dos obitos analisados, com registro das agoes realizadas de
melhoria no caso dos obitos considerados evitaveis

Pontuagao

25

Indicador 4

Impiantar a Comissao de Infecgao hospitaiar

Concerto

A Comissao de infecgao hospitaiar monitora e avalia a ocorrencia de
infecgoes, atraves de analises dos registros de acordo com a legislagao
vigente

Formula de Calculo

Comissao implantada em ate 01 mes apos o inicio das atividades

Fonte de verificagao

Portaria de constituigao e registro das Atas de reuniao

Periodicidade

Mensal

Interpretagao do Indicador

Quanto menor o numero de infecgoes melhor

Finalidade

Monitorar a qualidade da assistencia prestada

Meta

Comissao implantada em ate 01 mes apos o inicio das atividades, com
realizagao de pelo menos 01 reuniao mensal

Pontuagao

25

Percentual de Cumprimento das Metas Qualitativas corresponde a pontuagao alcangada relative as metas
pactuadas.

As metas qualitativas equivalem a 30% do valor do orgamento do custo variavel, impactando, portanto, de
forma equivalente sobre os recursos destinados ao contrato, de acordo com o desempenho do seu cumprimento,
conforme quadro abaixo:
> a 91%

100% x 30% x do orgamento variavel

De 81 a 90%

90% x 30% x do orgamento variavel

De 71 a 80%

80% x 30% x do orgamento variavel

De 61 a 70%

70% x 30% x do orgamento variavel

De 51 a 60%

60% x 30% x do orgamento variavel

< a 50%

% igual ao % de desempenho x 30% x do orgamento variavel

3
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ANEXO V - Quadra Orgamentario Analitico - Planilha de Gustos - Lote 1;
a)

Quadro Orgamento sintetico
VALOR EM R$
5.080.611,13
30.483.666,78

ESPECIE
Valor Mensal
Valor Global
b)

Quadro Orgamento analitico
DESPESAS DE CUSTEIO

l.RECURSOS HUMANOS
l.l.Folha de Pagamento
1.2.Provisionamento/ Encargos
1.4.PJ Medica
TOTAL RECURSOS HUMANOS
2. MATERIAL DE CONSUMO
2.1.Aquisicao de bens nao permanentes
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO

R$ 776.514,00
R$ 776.514/00

3.SERVICOS DE TERCEIROS
3.1.Contratos diversos
3.2.0utros
TOTAL DE SERVICOS PE TERCEIROS

R$ 499.685,00
R$ 0,00
R$ 499.685/00

4.MANUTENCAO/ REPAROS/ ADEQUACOES
4.1. MANUTENCAO/ REPAROS/ADEQUACOES
TOTAL DE MANUTENCAO/ REPAROS/ ADEQUACOES
5.0UTRAS DESPESAS
4.1.Utilidade Publica
4.2.Rateio, Taxas e Impostos
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS
VALOR TOTAL MENSAL
VALOR TOTAL SEMESTRAL

J

1

R$ 910.137,00
R$ 973.037,58
R$ 1.112.400,00
R$ 2.995.574,58

R$ 62.000,00
R$ 62.000,00
R$ 94.400,00
R$ 652.437,55
R$ 746.837,55
R$ 5.080.611,13
R$ 30.483.666/78
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ANEXO VI - Quadra detalhado de despesa de Pessoal - Lote 1;
LEITOS UT150 ' ' .

RECURSOS HUMANOS -PftOJETO HCAWP WFTN WID
CT

PROFISSIONAJS ai
Mk

saUiso

BASE

ACAUm S»46AL.
DATE

i

TOTAL

1
1
t
1
1
1
1
4

1
1

lEOX.OOi
15.fl0b.C0p
10.cbo!abi~
7.000.00
3.230.X
I^X.X
{ 3200.X
3.200.X
3.200.03
1.700.X

|S*»dV»
i

ln*f»

FGTS

140^

IW*!

0.60%|

0J0*J

«55.aj

~5<6.77j 773,1*

182.091

109.75

36.<2l 1.<56J2

380.731
2SS.231
160.23

2Q9.X)
209.X1
209,XI
239.001
239.X1

1.709,OOl
341.601
SBI^Xi
3.409,XI
13.636.Xl 2.727.20]
3.4M.x|
661,X
1.X9.XI
381.X1

42.73
85,231
340.MI
6S.23f
47,73

«56.27| 228.14 152.091 91,25
306371 153.14 ~02.tSI 61.2Sj
Tl6.27| 108.14
72,091 43.251
102.271
51,14
34.09
23.451
10,251
5i,27| 25,64
17.W
20.4Sj
51,14
34.X
102.271
4Q9.XI 204.54 136.X
eval
g?,45|
102.271
51,14
34.X
11.451
57.271
28,64
19.09

1.T09.XI
3.<09,XI
3.4X.X1
3~<09.x|
1^09.X1

65,23

1£C*J

®?n*Tseb*»e
S«nae

3.64130
3.041.60
ZCWI.SO
\M\M
661^1

20

JiCX)

SAT

I8.209.00j
15.209.00)
lomool
tTto^I
3.409.X1

l
*Ch
49h
43n
4te>
44h
44h
:445
,*4h
44h
44h

SiLBtv*

209,ro} 16.2CB.00I
209.00| 15.209,OS)
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209.001 3.<39.XI

Area oe trasalho • hcamp
GOittlg TScnfco (M6Jta>)
Got*8 Opcacfera «> Erternwgr.
EnuwDg^u Qtko
EnfeffTniro N5c»bo Ot EaMrrJQtoctt
AwBgAd?nWucteo«teEtfOgSglCBi»
1 Enterm^p SCSSfHitwrtocfe
Erterntf-fo Gastte C« Lcta
Efifew>da>6oTf»b^fo
r Ttotico SeBurmca 6o Taaalho

«5S

TOTALW

•iviv
LEUOSINTERNAMENTO40U* *

78.317.Wl 15.6S3,40| 1,957,931 2j49,Sth.174,76l 7X.17

13

8,00*

•' i;
FIS
IJOW.

Tet4
Gtorgoi
3TJ0*)

ffiaAS

spon

5.749.00
3.859.00
2.72S.X
1-288.60
646.X
1^88,63
5.154,41'
I^SS.X
721.X

*»%
1.516,61
1.266.91
650,41
6X.S1
283,97
142,36
283,97
1.135,88
283,97
1X.02

2.023.22
1.689.69
1.134.33
801.X
378,78
189.89
378,78
1.S15.11
378.781
212.11

9)0,45
760.45
510.45
3S0.4S
170,45

78X17

29.W3.M

6.523.81

1.266.91
1.017.01

162,09

6.883.00,

30,42 U'677 152,09
20.<2
616,72 102.09
72.091
14,42
S7B.72
272,72
34,09
6.62
3.42
136,72
17,09
6.82) 272.72
34,09
27.27 1.090.68 136,36
6.82
272,72
34.09
3,X
152.721
19.X

469,9ol 156,0 6.265.36

ir

TtUNSKRIALMeffAtA
O
TE

■■iui«.—
BCARQ03

VALORTOTAi.

6,87*
1g.4S7.44)

37.676.44

16.260.11
1Q.914.S6i
7.707^1
3.644.801

31.469.11
21,123.56
14,916,22

1.827,11
3.644.X)
14.578.40|
3.644.XI
2.040,931

3.538,11

170.45
681.X
170,45
95.45

1.250,96
1.044.86
701,36
495,26
234.20
117,41
234.20
936,79
234,20
131.15

6.701.69

3.915,85

5J80.38

63.729,571

162.046.57

1,689,XI
1.356.56
734,331

7X.45I
610.451
33a45|

1,044.X
838J6|
<S4]wl

16.2X.11
13.0S2.781

31.469,11
25,261.78

7.065.761
5.996,64

13.674,76

65,46

7.053,60
7.053.60
28.214.40
7.0S3.X

3.949.X

Area oe trabalho - uthkter.-

;

1NTER-AOM
Cuatienadof Mfirilco UT1
Coofdenadof W6tfeo McmagSo
Coortenador Ertri'iapOT UTI
Ooortfwador Enfetr^gcm fcgirggfto
Entermclro UTI

Enterofa htemapfe
i Tfcnfca de Ententg|gn On

Ttcfxa 4e Erfcmagcrn Hcrag&o
FslolCTaeuta frtlemacSo
Ftotef?pem« UTI
Aoerte de PctUrta UTVKrrtacte
Aneote de Ktfenizaicio UTVlrcerrttCto
Uder Watedraclo UTVlrr.emacfeo
AmBar Admintsrei’C

Udg Portarta Adtrdriswjo
TOTAL

44h 1

1

115.030.X

<Sfs ( i

j 12.SX.CC

44h |

1

uft )

i

l 6.4X.001
S4X.0S
2X0.X
2SX.C0
1227JO
1-227.00
2200JO
2SXIJ0
1X46,00
1.045.00
1700,00

3fe I 27
38? 1 12
3Sb 1 135
38) I 27
33h | e
3%
28
44h
23
4Ah
2£
44h
4
«4h
23
2
315

i7ro.ro
17XJ0I

239.X 15209.X
2X.X1 12-206.XI
20°,X 6.6X.X

2x.ro
2X,X

209,00
239.00

2J°,X
209JO
209.00

209 JO
209JO
2tS.0Q!
239 JO!
239.X

5.609.X
3.039JO
2.709.X
1.436JO
1.436.X,
2.4XJ0

IS,209.X
12^39,X

6.6X.X
5-609.X

3.041.X
2.441.X
1.321.60
1.121.X
16.248.X
6X1.X
38.772X
7.754.40
3.854,40

81243JO
32.508.X
1X.6X.X
38.772X
19272J0
64752.X 16.6X.40

383.23
305,23

165,23
140.23
2031.03
612,70
4.846.X

456,271 228,14
366.271 183,14
1X.27I X.14
168.271 84.14
2.437.2911.216.65

1S2.X
122.X

91.251
73.251

30.42 1.216.72
24.421
976.72

152,09
122.X

5.749.XI
4.615.X]

66.X

33.651

13.22

528.72

56.09
33,651
11.22
812,431 487.46] 162.49

448.72
6.4X.44

975,241 467,62

325.03

66,X
56,X|
812,43
325.OT1

2.498.20I
550,53
2.120,201
467.231
623^21 2X,4S|
30.7X.esl 6.7S7.541 ~9,027.00 4^062.151
12.288x1 2.707,921 3.612.x| 1.625,401

193J51

65,X 2600.64

S-6l5.Xl2907.90 1.333.X 1-163.161 387.72 1S.S08.80 1.938.601
969.X 1.1X.16I X1.M 387.72 232X1 77.54 3,101.76 387.721
481.X
578.161 289.08 192,72 115.X1 33.54 1,541,76
192.721
3.X9.X
21X.X 2.527,5611-2X.78 642.52 50S.51I 166.X 6.740,16 B42S2I
1.254,00
zs.teo.roi s.oic.ro 627.X 752.401 376,X 250.80 1X.48! X.16 2006,40 2X.X
1.254JO
3S.112J0 7.02240
877.X 1.0X.36I 526,68 351,121 210,67
7072 2.838.96) 351,12
1.409JO
5.636.X 1.12770
140,X] 169.081 84.54
56,36
33.62
11.27
4X.88
56.36
1.409X1 28.1X.X 5.636.X
704.X
645,<0| 42270 281,X 169,08
56,36 2.254.40 28l.xl
1.409JO
2818X1
563.X
70.45
64.541 4227
28.18
16,91
5.64
225,44
28.181
586.369,08 117773,80) 14.6X.23 17.591,07)8.795,54 5,863,69 3.518,21 1.172.74|4SJ09.52|S.863,691

38S.34|
SSail5]
2!a3.Xl

73.279.Xl
14.655.821
7,284.821
31.847.26
9.480.24
13772.34
2130141
10,652,04
1.065.20

16.148,541 2l.S40.Xl 9.693.X1
3.229.7V
4.308J0I 1.938.X1
2141.33]
1.6X.3S
963.X
7.018,19
9.381.X1 4.212X
2.089.161
278S.67I 1.254.X
2.924.X]
3.X1.33] 1.7X.X
469.48]
626,22] 281.X
2347.391 3,131.11 1.409.X
234.74
313,11
140.X

13.3l8.18l
2.663.641
1.323.991
5.788,11
1.723.X
2412,19
387,19
1.X5.97
193.X

221.647.48

43,8*4.541

40783,55
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65.lS2tll 29718,45

86.857.79
34.754,66
207.2S7.68
41.451.58
X.603.91
X,074.75
28.813.31
37.S38.X

11.W5.64
168.1X.79

67262,66
401.117.88

60.223,58
39,875,91
174.326,75
51.893,31

726X.X

6.025,51

11.661,51

M.127.S5
3.01276

56.307,55
5.630,76

626.BX.6ll

171376261

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Saude
Coordenadoria Administrativa
i

Area oe trab • almoxarifado •
farmAoa • laborat6rjo nutr^Ao/prodi^Ao •
wtebnacAo - im
40h

Mmoiaftfe
Au»B>r da Abnem/IMo
fpRttcfaaleo
AmMiy da Fttmicli
Btogufato/Btontdioe
Tfcnico CoteUdor
COOpIfD

!

*
ISX.OO

1
4

44h

6

44h
44h
44h

20
4
44h
13
44h 1 19
44h
40ft j 13
24h 1 14
44h I 4

U2

NUridonbti Adm
Ttcnico
Ridictooa
AurtiarAdniTwtT90<o/Bk4TmBm
AmgjgAdmintotffti'io
AiaBr da Rgqufrcfc)
Matedia da Ammandi
Tfcdco etn hfcnn>ac»
rdcnlpo da KarMtencfc
Ftturista
Apenta do Swicoa Genii
Assbiene Sodd

4<h 1 2
4Q> j
44h A
44h j

4
4
4

1.200,00
4,400,00
1245,00
2.200,00
1,22720
1.045,00
1,045,00
2230,00
1227.00
1,200,00
1200,00
1200,00
1230,00

1200,00

f 8

12*5,00
12X20
12*520
2200,00

*4h 1 3
Mil \ 4
30h ) 9

209.CC
209.001
209.031
209,00)
209,001
209,00]
209,001
209,001
209,001
313201

20920
20920
209,00
20920
209201
206,001
209201
209,03]
209,00

1.709,03
1.409,00
4,609,00
1.254,00
2.4Q9.0C
1,436,00
1254,00
1254,001
2,409.001
1.540,501
1,409,00
1.409,00
1.<09.00
1.709,00
1.409.00
1.254,00
1.509.00
1.25420
2.40920

341.80
1,12720

42.73

51,27

5,638,00

U0.00

169,06

27,654.00
25.080.00

5.530.80
5216,00

691,35

62720

629,62 414,81
7H.4Q 37620

9.636,00

1,627,20

240,90

289,08

18.668,00

3.733,60
4.765,201

466,70
595,65

560,04 280,02
714,78 357,39

12540,001
31.317.00
21,567.00
5.636,00
2.618.00
5.636,00

2206,00
62S3.4Q
4213,40
1.127,20

6.636.00

1.38720

5.636,00
10232.00
4.527.00
5,016,00
21.681.W

1.12720
2.006,40
905.40
1.003.20
<.336,20

313.501
782,93
539,18
140,90
70,45
140.90
170,90
M0.90I
250,80
113.18
12SA0
5*2.03

376,20 188,10
939,51 469,76
64721 323,51
169.08
64,54
64,54
42-27
169.06
84.54
205,08 102,54
189,08
84,54
300,96 150,48
135.61
67.91
150,46
75.24
£50.43 325,22

1.709,00

23.626.W

563,60
1.12720

TOTAL RH

148

245451,00 49.090,20

TOTAL OERW.RHCLT

474

010.137.00

l

27624

165,02

25020
6626

150,48
57,82
11221
142.96
7524

3,42
136,72
<50,88
1127
5521 221222
50,16 2206,40
770,88
16,27
37,34 1.463,44
47,65 1.60623
25,08 1.003,20

167.90

62,63 2.505,36

129,40
3322
16,91
3322
<1.02
33,82
60.19
27,16

43,13
1U7

188,68

23826
125,40
313,17
215,67

56,36
28,16

56,36
68,36
5628
10022
<527
50,16
216,81

30,10
130.09

7.363,53 3.681,77 2.454,51 1472.71

11,27
13,67
11.27

1.725,36
4S0.68
225.44
<5028
546.88
45028

20,06

802,56

9.05
1023
43,36

362,16
401.28
1.734,48

5,64

17,09

646,00

56,36
250,80
96,36

2.130,41
10.45321
9.48024
3242,41

168,68

725620

238,26

9206231
4.740.12
11,83723
8,152,331
2,130,411

276,54

125,40
313,17
215,67

5626

142,36
469,48

2203,56
2069,16
602.68

189,83

626,22
3.072,67
2.786,67
1270,67

1,555.04
1.954,71
1,044.58
2-608.71
1.786.S3
469,46

2,074.22
2,647.33
1.393.33

3.479,67
2.396.33
626,22

28.18

1.065201

234.74

313^111

56,36
6826

2.130,411
2.584,011
2.130,41
3,762.10
1.711,21
1,896,05
6.195.42

4S9.48
569.44
469,48
835.67
377,10
417,63
1.806,03

£25,22

56,36
100,32
4527
50,16
216,81

<90.90 19.636,06 2.454,51

92.760,48

20.446.07

759,56
626,22

65,45
281,60
1.382,70
1254,00
48120
933.40
1,191.30
627.00

1.565,85
1278,35
281,80
140,90
281.60
34120

281,60

117/41
387,19
1299,83

1,723JO
681,99
1.282,49
1.63625
861,50
2.151.48
1.481,65
387,19
193,60
387.19

469,63

3.536,11
11.661.51
57^19^0
51293,31

1.827.11

6.025.51
29.565,20
26,813,31
10201,95
19.658,17
25.472.64
13.406,65
33.481,35
23.0S7.S2
6.025.51
3212.76
6.02S.S1
7.30M41

19.937,95
38,626.17
49.288,64

25.946,65
64.798,35
44.624.52
11.661,51
5.830,76
11.661.51
14.144,44
11.661,51

1.0S4.0S

387,19
68920
311,00
344,60
1.489,48

23.179.40

9.388.67
10276,68
44.860.40

27272.33 12272.55

16262.48

262.414,39

507.865,39

1.114.67

501,60

503,00
557.33

226.35
250,60

2.40920

6.02S.S1
10.725.32

20.757,32

4.639,87
5262.66

973.037.58 _1263.174.5B

VL
VU TOTAL PJ
BCAAOOS
PULUTAO*
K%
W&KA
BCAflO.
6.500.00 1.7X.O0 IP.zajO 357200201
moagoo 2400001 14.400.00 259200.001
I 653J.001 I.TSftOOl 10.200,00] 285.600.001
112030,1 2400201 14.40620 72000.001
i 6200001 1.600.1
9.600,00
18.200201

?<h
35
241]
18
J 2<h I 28
J4h
5
39h
2
30*i
1 I
JOh
1 !
33!
33)
1 I
33)
1

MOdeo KenaWsta PlUonala LfTi

Wjdca Cafeta Kemacio
Kfeto hfcadocfrti NwcoBiAy
K&fca ftrenrataqteto We-ttfauBor
M&fai CadWopbU HiefeomiAof

6.000,001 1.600,031 9.600.00
1000.00

1.600,Wl 9.600,PC

1 1 aowtoo i.6ro.wi 9.600.00

Weta-aiiter

M4dfco Chraiio Gea) Hawstfiar
MMcoNttotoostartcarsifcy
jMMco RadWogista / Lftasstnogalst*

________ _______
TOTAL CBULPJ

eA

10,25
33.82

17.09

piabtLo

MAdco Hemwrta OttraH l/D

iRadWcgfa

144,54

5826

VU

PROHSSIOKAfS K&JJCOS • PJ

Mtfco

6.136,28

25,64
64,54

2<h

1

7
1*

8.000,00 1.600.001 9.60qM
8.000.00 1.600201 9.600,00
8500,001 1.730.001 10.200.001

I

357,000.00

259.200.00
285,600.00
72.000,00
19.200/00

9.600.00
9.600.00
9.600.00

9.6X001
8.630,00)
9,600.001
9,60600
9.600,00

9.roo,oo

9.600,00,

71.400,00

71.400,00
1.112400,00

[QEXEXDj
I
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&MARX)
aCAAOOS,
ODdCWOE
PwcMSfle
PJM9DCA

910.137JO

1.112400JO

TOTAL

2J9557458

i

97203758
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t

EiJMUNICiPIO

quesegue:

como Organlza^So Social - OS para atuar na OesOo. Planejamento, OperacionalizacSo e ExecucSo
das Apoes e Services de Saiide no Hospital de Campanha WET N WHO. ns forma estabeiecida no

I - Receber os Relatdrios e Prestacao de Contas da Organizacbo Social acerca da execucao do

conlrato n* 230/2020, firmado enlre o Municipio/ Secretaria Municipal de Saiide e a OrganizapSo

Conlrato n° 227/2020 na forma estabelecida;

Social 10S) ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO-ASM.

II - Analisar. avaiiar e emilir parecer tecnico acerca dos resultados alcancados pela OS na execucao

Art. 2* A ComissSo de Acompanhamento e Fiscalizacbo ao Contrato serd composta pelos servidores:

do Conlrato.

ivarde Maitos Psivs Filbo -matriculan' 3121017. que a presidira. Aline Ribas Florfncio - matricula
n° 9S96A2 e Sheila Araujo Matos - matricula 3153844.

Ill - Encaminhar Relatorios de Acompanhamento SMS ao titular e ao drgSo Deliberative da OS,
aU o ultimo dia do mbs subsequente ao encerramento. de cada mbs. do exercioo financeiro para

Art. 3° Cabe b ComissSo de Acompanhamento e FiscalizacSo do contrato, assim constituida, albm

conhecimento e ajuste que se facam necessbrios;

das competbncias previstas na lei n° 8.631/2014, Lei n“ 8.666/1993 e Decreto n* 28.232/2016, O
que segue:

IV - Oirimir ou esdarecer eventuais diividas ou omissbes:
I -.Receber os Relatdrios e Prestapbo de Contas da Organizacao Social acerca da execucao do
V - Comuniear ao titular da SMS, acerca de qualquer irregularidade na utilizacao dos recursos ou

Contrato n° 230/2020 na forma estabelecida:

bens relacionados ao Contrato em tela.
II - Analisar, avaiiar e emilir parecer tecnico acerca dos resultados alcancados pela OS na execucSo
Parbgrafo Gnico. A ComissSo de Acompanhamento e FiscalizacSo do Contrato poderb realizar

do Contrato:

diligbneias a qualquer tempo, para verificar a autenticidade das informacoes apresentadas ou para
Ill - Encaminhar Relatdrios de Acompanhamento SMS ao titular e ao drgbo Deliberative da OS,

dar cumprimento ao disposto neste artigo.

atb o ultimo dia do mes subsequente ao encerramento. de cada mes. do exercicio financeiro para
Art. 4° Esta portaria entraem vigor na data da sua publicacao.

conhecimento e ajuste que se facam necessdrios:
IV - Dirimirou esdarecer eventuais duvidasou ormssoes:

Salvador, 16 deabril de2020.

V - Comuniear ao titular da SMS. acerca de qualquer irregularidade na utilizacbo dos recursos ou

LEONARDO SILVA PRATES
SECRETARY MUNICIPAL DA SAUDE

bens relacionados ao Contrato em tela.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Paragrafo Gnico. A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao do Contrato poderd realizar
diligbneias a qualquer tempo, para verificar a autenticidade das informaedes apresentadas ou para

Portaria ne 151/2020

dar cumprimento ao disposto neste artigo.

O Secretdrio Municipal da Saude. no uso de suas atribuiedes legais. conforms disposto no capitulo

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicacao.

IV da Lei Municipal n' 8.631 de 25 de julho de 2014 e na SecSo II do Decreto Municipal n° 28.232 de
28 de dezembro de 2016.

Salvador, 16 de abrit de 2020.

Resolve:

LEONARDO SILVA PRATES
SECRETARY MUNICIPAL DA SAUDE

Art. 1 • Constituir Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao do Contrato de Entidade qualificada

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMSt

<

CNPJ: 08.316.075/0001-98
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020

RESUMO DO V TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2015

AMPAR0 LEGAL: LeiS Federais n' 8.666/1993 e 13.979/2020
RESPONSAVEL LEGAL: Josd Osmar dos Santos

PROCESSO: N" 13575/2016
Salvador. 17 deabril de 2020.
DO CONTRATO: Pelo presente termoe na melhor forma de direito. acordam as paries em prorrogaro
LEONARDO SILVA PRATES

prazo da prestacao dos services pormais 90 (noventa) dias.com inicioem 25/03/2020 etbrminoem

Secretaria Municipal da Saude

24/06/2020, permanecendo o valor mensal estimado de R$ 7.352,52 (sete mil trezentos e cinquenta
e dois reals e cinquenta e dois centavos).

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAC&0 DE SERVICOS

CONTRATAOA: ED MAR SERVICOS MARITIMOS LTDA-ME
CNPJ: 18.865.155/0001-56

CONTRATO N’ 230/2020

DATA DA ASSINATURA: 23/03/2020.

PROCESSO n' 6352/2020

AMPARO LEGAL: Art. 57, II da Lei n. • 8.666/93

OBJETO: Contratacbo de entidade qualificada como Organizacao Social <0S) para atuar na Gestao.
Planejamento, Operacionalizacao e Execucao das acbes e services de saude no Hospital de Campanha

RESPONSAVEL LEGAL. Edlmllson Sales de Freitas

(HCAMP-WET’N WILD) - Lots l.conforme condicoesestabelecidas no Projeto BSsico.
VALOR GLOBAL RS 30.483.666.78 ftrima miihoes quatrocerlos e oitenta e trbs mil seiscentos e

Salvador, 17 de abrit de 2020.

sessenta e seis reals e setenta e oito centavos)
OOTACAO

LEONARDO SILVA PRATES
Secretaria Municipal da Saude

ORCAMENTAriA:

Projetos/Atividades

10.302.0002.232900;

Elemento de

3 3.90.39: Fonte de Recursos 091.
PRAZO DE VIGENCIA: 0 prazo de vigbneia do contrato 6 de 160 (cento e oitenta) dias.
CONTRATADA: ASSCSSIACA0 SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

CNPJ: 27.324.279/0001-15
CONTRATO N* 232/2020

DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020

PROCESSO n“ 6211/2020

AMPARO LEGAL: LeiS Federais n' 8 666/1993 e 13.979/2020

OBJETO: centratacao de eenpresa espeoaVaada para montagem e preparacao de estrutura

RESPONSAVEL LEGAL: Regina Celia Marques de Souza Silva

temporbria, tipo postos modulares de saude. com leiios para atendimentos ambulatoriais e de
tralamento intensivo.
VALOR GLOBAL: R$ 1.471.200,00 (urn milhao quatrocentos e setenta e urn mil e duzentos reais)
DOTACAO

ORCAMENTARIA: Projelos/Atividades

10.302.0002.232900: Elemento de

Salvador. 20 de abril de 2020.

Despesa

3.3.90.39; Fonte de Recursos 091.
PRAZO DE VIGENCIA: 0 prazo de vigbneia do contrato b de 180 (cento e oitenta) dias.
CONTRATADA: SOUL EVENTOS LTDA-ME

LEONARDO SILVA PRATES
Secretaria Municipal da Saude

Despesa

