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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2021 

A Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Saúde de Rio das 
Flores, doravante denominada CES/SMS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 

Decreto Municipal nº 055/2021, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, 

que fará realizar processo público de seleção para escolha de entidades de direito privado 

sem fins lucrativos, qualificadas como Organização Social na área de saúde, para celebrar 

Contrato de Gestão para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde das 

unidades especificadas no presente Edital. A presente seleção será processada nos termos 

da Lei Municipal nº 1.681 de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº. 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 e nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, mais correspondentes Normas 

do Sistema Único de Saúde (SUS), emanadas do Ministério da Saúde (MS), Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações, no que couber, e nas condições fixadas neste Edital e seus 

Anexos, que estarão disponíveis para consulta no endereço: Rua Dr. Leoni Ramos, nº 12, 

Centro, Rio das Flores/RJ. 
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1. OBJETO 

1.1 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE nas unidades de saúde especificadas abaixo, por meio de 

CONTRATO DE GESTÃO a ser celebrado a partir da PROPOSTA TÉCNICA E 
ECONÔMICA selecionada nas condições estabelecidas pelo presente Edital, nos 

termos da Lei Municipal nº 1.681 de 07 de maio de 2013, que assegure assistência 

universal e gratuita à população, por Organização Social qualificada junto ao 

Município de Rio das Flores, conforme definido neste Edital e seus Anexos, que são 

parte integrante e indissociável deste instrumento. 

1.2. O objeto da presente seleção, conforme Quadro abaixo: 

Equipamento de saúde Endereço 

Hospital geral Dr. Luiz Pinto 
Rua Pref. Marcelino do valle, 14 - bairro dos 

Ingleses 

CEO Dr, walter Dutra Navarro 
Rua João Ribeiro de Carvalho, 24 - bairro dos 

Ingleses 

Academia da Sáude de rio das Flores Parque Municipal de eventos, 02 - centro 

Centro Municipal de Fisiotarapia Rua Dr. Leoni Ramos, 125 - Centro 

Policlinica de Rio das Flores 
Rua Pref. Marcelino do valle, 159 - bairro dos 

Ingleses 

Estratégia de Saúde da Família Elias Kalil 

Ristum 

Rua Primeiro de Maio, 12 - Conj Hab Gov Antony 

Garotinho 

Estratégia de Saúde da Família Manuel Duarte Rua Projetada, 46 - Manuel Duarte 

Estratégia de Saúde da Família de Taboas Rod RJ 120, 80 - Taboas 

Estratégia de Saúde da Família Rosalia da 

Rosa Machado 
Rua Dr. Leoni Ramos, s/n - Centro 

Centro de Apoio à Saúde da Família Três Ilhas 

- ESF Manoel Duarte 
Rod RJ 151, s/n - Três Ilhas 

Centro de Apoio à Saúde da Família Comércio 

- ESF Taboas 
Rua Vasco Ortigão, 229 - Comércio 

Centro de Apoio à Saúde da Família 

Abarracamento Rosália 
Rod RJ 151, s/n - Abarracamento 
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Centro de Apoio à Saúde da Família Formoso - 

ESF Elias 
Est do Barreado, 2209 - Formoso 

Centro de Apoio à Saúde da Família Santa 

Rosa 
Rua Vereador Sebastião Paschoal 

Centro de Apoio à Saúde da Família Bairro de 

Fatima 
Rua Doutor Luiz Pinto, 700   

ABRANGÊNCIA 

A abrangência do contrato de gestão inclui a rede de assistência ora existente, assim como 

aqueles que integrarão a rede municipal, no sentido de formação da RAS – Rede de 

Atenção à Saúde do Município de Rio das Flores. 

A rede municipal conta ainda com um hospital de pequeno porte – Hospital Municipal de Rio 

das Flores, com atendimento de urgência clinico e pediátrico, atendimento ambulatorial 

clinico, pediátrico, cirúrgico e ortopédico, internação clinica, cirúrgica pediátrica, crônicos e 

apoio diagnóstico (exames laboratoriais de analise  clinica, radiológica, ultrassonografia) e a 

reabilitação. Além do hospital, possui uma ambulância de suporte básico de vida para 

integrar a rede de urgência e emergência. 

1.3. O gerenciamento dessas ações e serviços de saúde, nas unidades descritas, incluirá 

ainda: 

a) Desenvolvimento de linhas de trabalho que permitam avançar no desenvolvimento 

organizacional, na integralidade da assistência e do acesso da população local aos 

serviços e ações de saúde; 

b) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários,  no 

âmbito do SUS e conforme este Edital; 

c) Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à operação 

das unidades de Saúde; 

d) Operacionalização do atendimento integral, multiprofissional e interdisciplinar dos 

usuários dos equipamentos; 

e) Avaliação do desempenho de cada profissional contratado pela Entidade. Estes 

devem ter incentivos aferidos para atividades específicas, que devem criar condições 
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para o desenvolvimento de ambientes de motivação dos profissionais e atribuir às 

equipes melhorias nas unidades de saúde, nomeadamente no contexto físico do seu 

exercício, no reforço de competências, decorrente da facilitação do acesso a ações 

de formação, e ao atribuir aos profissionais recompensas associadas ao 

desempenho. (Anexos VI e VII, respectivamente da Minuta de Contrato de Gestão, 

que integram o presente edital); 

f) Atividades de educação, promoção e vigilância em saúde para a melhoria da 

qualidade de atenção e do acesso dos cidadãos às ações de saúde no âmbito da 

Atenção à Urgência/Emergência e da Estratégia de Saúde da Família. 

2. PRAZOS, LOCAL, HORÁRIO E REALIZAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

2.1. Todos os prazos mencionados neste edital serão sempre contados em dias 

corridos, salvo indicação em contrário, excluído o dia de início e incluído o do 

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no órgão 

ou entidade. 

2.2. Todos os atos mencionados neste edital ocorrerão na Prefeitura Municipal de Rio 

das Flores, na sala de licitação, situada à Rua Dr. Leoni Ramos, nº 12, Rio das 

Flores/RJ, às 09h, salvo indicação em contrário. 

2.3. As Entidades interessadas em participar do processo seletivo deverão protocolar 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, conforme modelo apresentado no ANEXO VIII, 
no prazo máximo de 03 (três) dias contados a partir da publicação deste Edital. 

2.4. As Entidades interessadas deverão realizar visita técnica referente as unidades, 

conforme item 1.2. 
2.5. As Entidades interessadas em firmar Contrato de Gestão para operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde nas unidades de saúde do Município de 

Rio das Flores relacionadas no objeto deste edital deverão apresentar, os Envelopes 

da Proposta Técnica e Econômica (Envelope 01) e Documentação de Habilitação 

(Envelope 02). Os referidos envelopes serão abertos e analisados em reunião 

reservada da CES/SMS. 

2.6. Os Envelopes 01 e 02 deverão ser entregues lacrados e identificados, conforme 

critérios de identificação dos envelopes descritos nos itens 4.1 (Envelope 01) e 4.2 

(Envelope 02). 
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2.7. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a apresentação do Envelope 01 

e Envelope 02, poderão ser solicitados esclarecimentos por escrito, cabendo à 

CES/SMS prestar as informações no prazo de até 02 (dois) dias antes da data da  

apresentação dos Envelopes. Os esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail 

aos cuidados do Sr. Marcos André Moura Rocha. Para tanto se disponibiliza o 

seguinte endereço eletrônico: smscomprasrf@gmail.com  

2.8. A cópia eletrônica do Edital e Anexos Técnicos do processo de seleção poderá ser 

retirada através do fornecimento de 01 (uma) mídia digital ou através do e-mail: 

secadministracao@riodasflores.rj.gov.br  

2.9. Organização Social poderá se fazer representar por dirigente, ou por procurador, 

através de instrumento público ou particular, escrito e firmado por seu representante 

legal, a quem seja outorgado ou conferido amplos poderes de representação em 

todos os atos e termos do Edital.  

2.10. Quando o representante se tratar de dirigente da Organização Social, deverá 

apresentar o Ato constitutivo ou estatuto em vigor registrado em cartório, 

acompanhado da ata de comprovação da eleição de sua atual diretoria, registrados 

em Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  

2.11. O resultado do julgamento declarando a Entidade vencedora do processo de 

seleção será proferido 03 (três) dias após a apresentação dos envelopes 01 e 02. 

2.12. Das decisões da CES/SMS caberá recurso, que poderá ser interposto no prazo de 

02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação do resultado do jugamento do 

processo de seleção. 

2.13. A Comissão Especial de Seleção terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

interposição do recurso para respondê-lo. 

2.14. Decorridos os prazos sem a interposição de recursos ou após o seu julgamento, a 

Entidade vencedora será considerada apta a celebrar o contrato de gestão. 

2.15. O prazo para a assinatura do CONTRATO DE GESTÃO será de até 05 (cinco) dias 

após a homologação do resultado do Processo de Seleção. 

2.16. O prazo de vigência do contrato de gestão a ser firmado será 24 (vinte e quatro) 
meses, com possibilidades de prorrogação, atendidas as disposições contratuais 

previstas. 

 

mailto:smscomprasrf@gmail.com
mailto:secadministracao@riodasflores.rj.gov.br
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3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Comprovação da condição de Organização Social qualificada no âmbito do 

Município de Rio das Flores para a área de Saúde, nos termos da Lei Municipal nº 

1.681 de 07 de maio de 2013, mediante a apresentação da cópia da publicação da 

Qualificação da Entidade no Boletim Oficial do Município, com seus objetivos 

relacionados ao objeto deste Edital. 

3.2. Apresentação da Manifestação de interesse em participar do processo seletivo, 

conforme item 2.3 e Declaração de Conhecimento do Edital e Anexos, conforme 

modelo do ANEXO I. 
3.3. Apresentação em envelope próprio (Envelope 01), Proposta Técnica e Econômica, 

devidamente lacrado, conforme descrito no item 4.1 e no prazo definido no Edital. 

3.4. Apresentação em envelope próprio (Envelope 02) Documentação de Habilitação, 

devidamente lacrado e no prazo definido no Edital, contendo comprovação: 

I. da qualificação como Organização Social no Município de Rio das Flores;  

II. da regularidade jurídica e fiscal; 

III. da boa situação econômico-financeira da entidade e; 

IV. de experiência técnica para desempenho das atividades. 

3.4.1. A comprovação dos itens I, II e III deverá ser feita através da apresentação dos 

documentos previstos no item 4.2. 

3.5. A Proposta Técnica e Econômica deverá ser organizada de acordo com o Roteiro de 

Elaboração de Proposta Técnica e Econômica específico no Edital, sob pena de 

desclassificação. 

3.6. Para a elaboração das Propostas Técnicas e Econômicas e Comprovação de 

Experiência Técnica, as Organizações Sociais participantes do certame deverão 

conhecer todos os elementos informativos fornecidos pela secretaria Municipal de 

Saúde, além de, a seu critério, se assim entenderem necessário, acessarem as 

fontes adicionais de informação ali mencionadas, tendo em vista o completo 

conhecimento do objeto, em prol da apresentação da Proposta Técnica e 

Econômica adequada aos propósitos do presente processo de seleção. 

3.7. A Entidade deverá realizar visita técnica apresentando MODELO DE ATESTADO 
DE VISITA TÉCNICA (ANEXO VI), devidamente assinado pelo dirigente da 
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ENVELOPE 01 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS FLORES - RJ 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2021. 

PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA 
RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE 

Entidade entres os dias 20/04/2021 a 19/05/2021 

3.8. Até 05 (cinco) dias antes da data fixada para entrega das propostas. as 

Organizações Sociais interessadas em participar do presente chamamento público 

poderão requerer à Comissão de Qualificação, através de Processo Administrativo 

autônomo sua qualificação como organização social da saúde, na forma da Lei 

Municipal nº 1.681 de 07 de maio de 2013, e deverão ser protocolados na Rua 

Marcelino do Valle, s/n, Centro, Rio das Flores, RJ CEP: 27.660-000. Não será 

deferida qualificação que não cumpram todos os requisitos previstos na Lei 

Municipal nº 1.681 de 07 de maio de 2013.  

3.9. Não poderão participar deste certame: 
3.9.1. As entidades temporariamente suspensas de licitar e / ou impedidas de contratar 

com o Município de Rio das Flores - RJ e as entidades declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração direta 

ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 
3.9.2. As entidades das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de 

Rio das Flores - RJ. 
3.9.3. As entidades submetidas a regime jurídico idêntico ou assemelhado à 

recuperação judicial, extrajudicial, com falência decretada ou sob liquidação em 

decorrência de extinção. 
4. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA TÉCNICA, ECONÔMICA, 

COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO. 

Os ENVELOPES 01 e 02 deverão ser entregues devidamente lacrados e rotulados 

externamente constando:

ENVELOPE 02 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS FLORES - RJ 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2021. 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE 
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4.1. ENVELOPE 01 – PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA. 

 

4.1.1. A Proposta Técnica e Econômica deverá ser elaborada em conformidade com o 

Roteiro de Elaboração específico do edital, e será encabeçada por índice relacionando 

todos os documentos e as folhas em que se encontram, e apresentada em 01 (uma) 

via, impressa, numerada e rubricada, sem emendas ou rasuras, na forma de original, 

ou em cópia autenticada, e deverá conter os elementos abaixo indicados, obedecida a 

seguinte ordem: 

a) Número do edital de seleção e o objeto do mesmo; 

b) Apresentação da Proposta Técnica e Econômica para gerenciamento, operacionalização 

da gestão pessoal dos serviços de saúde a serem desenvolvidos, conforme Roteiro de 

Elaboração da Proposta Técnica e Econômica estabelecido no presente Edital. 

c) Definição de metas operacionais, no tocante aos aspectos econômico, operacional e 

administrativo, e os respectivos prazos e cronograma de execução, nos termos do 

presente Edital. 

d) Proposta Econômica, também impressa, da qual constará ainda o detalhamento do valor 

orçado para implementação da referida Proposta Técnica, nos termos do presente Edital. 

e) Comprovação de experiência anterior da entidade na área da saúde e/ou de seu corpo 

dirigente e funcional, apresentando: 

1. Comprovação de experiências anteriores, pertinentes e compatíveis com o objeto do 

Contrato de Gestão, através de atestado/declaração(s) fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, indicando local, natureza e volume de serviços; 

2. Comprovação de Qualificação Técnica, avaliada segundo a titulação da equipe técnica, 

mediante apresentação de Certificados e Títulos reconhecidos pelo MEC e através de 

Curriculo Vitae demosntrando qualificação superior a 01 (um) ano com experiência do 

profissional em gestão em saúde pública em unidade Municipal, Estadual e/ou Federal. 

f) Mídia digital contendo os arquivos digitais da Proposta Técnica e Econômica, com 

proposta econômica para o  período de  24 (vinte e quatro) meses de acordo com o 

modelo específico apresentado no ANEXO II. 
g) Fica facultada à CES/SMS a verificação da autenticidade dos documentos apresentados, 
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por quaisquer meios disponíveis. 

h) Fica estabelecida a validade da Proposta Técnica e Econômica, envolvendo a totalidade 

de seus componentes, por até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data do seu 

recebimento pela CES/SMS. 

4.1.2. Para a elaboração da Proposta Técnica e Econômica, as Organizações Sociais 

participantes do certame deverão conhecer todos os elementos informativos fornecidos 

pelo Edital e Anexos. 

4.1.3. As Organizações Sociais deverão assumir todos os custos associados à elaboração de 

suas Propostas Técnicas e Econômicas, não cabendo nenhuma indenização pela 

aquisição dos elementos necessários à organização e apresentação das propostas. 

 

4.2. ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

O envelope de Documentação de Habilitação deverá conter os seguintes elementos: 

a) Número do edital de seleção e objeto. 

b) Cópia da publicação da qualificação da Entidade como Organização Social da área de 

Saúde no âmbito do Município de Rio das Flores. 

c) Comprovação da regularidade jurídico-fiscal e da boa situação econômico financeira da 

Entidade, através da apresentação dos seguintes documentos: 

1) Ato constitutivo ou estatuto em vigor registrado em cartório, acompanhado da ata 

de comprovação da eleição de sua atual diretoria, registrados em Cartório do 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

2) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas); 

3) Cédula de Identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil do representante legal da 

Entidade; 

4) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

pertinente a sua finalidade e compatível com o objeto do Edital de  Seleção; 

5) Alvará vigente do domicílio ou da sede da Entidade; 
6) Declaração em papel timbrado, com firma reconhecida do representante legal da 

entidade, de que não possui em seu quadro nenhum funcionário que pertença aos 

1º e 2º escalões da Administração Pública Municipal, emitida pelo Representante 
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legal da Entidade; 
7) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

através da Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais; 

8) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

9) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação da 

Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e 

Serviços (ICMS) e certidão da Dívida Ativa estadual ou, se for o caso, Certidão 

comprobatória de que a Entidade, pelo respectivo objeto, está isenta de Inscrição 

Estadual; 
10) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio da Entidade 

será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

Negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e certidão 

negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão 

comprobatória de que a Entidade, pelo respectivo objeto, está isenta de Inscrição 

Municipal; 

11) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício, exigível em Lei, 

que comprovem a boa situação financeira da Entidade. Esta, conforme o caso 

apresentará autenticado, publicação do Balanço ou cópias reprográficas das 

páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de 

Resultados com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Ofício de Notas da sede da Entidade, ou 

no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, todos, obrigatoriamente 

firmada pelo Contador e por Dirigente, qualificados, vedada a substituição por 

Balancetes ou Balanço provisórios; 

12) Certidão negativa de falência e Recuperação Judicial, expedida pelo(s) 

distribuidor(es) da sede da Entidade, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes 

da data de realização da Seleção; 

13) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores 

menores, em obediência à Lei nº. 9.854/99, que deverá ser emitida junto à 

Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, conforme disposto no 

art. 2º do Decreto nº. 18.345, de 01/02/2000, ou Declaração firmada pela 
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participante, na forma prevista no Anexo do Decreto nº. 23.445, de 25/09/03, de 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei. 

Para as participantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá 

ser emitida pelo órgão competente no Estado onde a Entidade tem sua sede; 

14) Declaração referente ao labor de menores de 18 anos na Entidade, em 

cumprimento ao Artigo 7º, inciso 001III da Constituição Federal de 1988; 

d) Comprovação, através da documentação legal, de que a Entidade possui no seu quadro 

diretivo funcional, Responsável Técnico (médico), detentor de atestado(s) emitido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público registrado(s) no Conselho Regional de Medicina, 

que comprove(m) ter realizado ou participado da administração e gerenciamento por no 

mínimo 06 meses de Unidade de Saúde Pública equivalentes ou semelhantes ao objeto 

da presente Seleção; 

e) Comprovação, através de Currículum Vitae, de que a Entidade possui em seu quadro 

diretivo funcional e/ou de consultores contratados, profissionais de nível superior com 

experiência comprovada com mais de 2 (dois) anos em Gestão em Saúde no âmbito 

municipal, estadual e/ou federal e com titulação reconhecida pelo MEC nas áreas a fins de 

Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou Gestão em Saúde ou na Estratégia de Saúde da 

Família, que comprove(m) ter realizado ou participado da administração e gerenciamento 

de Unidade de Saúde equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente seleção; 

f) Declaração que realizou visita técnica; 

g) Fica facultada à CES/SMS a verificação da autenticidade dos documentos apresentados, 

por quaisquer meios disponíveis. 

5. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PROGRAMAS 
DE TRABALHO. 
5.1. O processamento e julgamento das propostas obedecerão às disposições contidas neste 

Edital e seus Anexos, bem como o disposto na Lei Municipal nº 1.681 de 07 de maio de 

2013. 

5.2. No julgamento das Propostas Técnicas e Econômicas e Comprovação de Experiência 

Técnica apresentadas serão observados os critérios definidos no Edital e seus Anexos, 

conforme índices de pontuação expressamente determinados no ANEXO II - ROTEIRO 
PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA. 
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5.3. Ocorrendo a hipótese de igualdade de pontuação total entre mais de uma proposta, o 

desempate se fará pela pontuação obtida no critério Conhecimento do Objeto da 

Contratação, vencendo a maior pontuação. 
5.4. Persistindo a igualdade de pontuação, será adotado o critério Experiência como fator de 

desempate. 
5.5. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas e Econômicas e Comprovação de 

Experiência Técnica cuja pontuação total seja inferior a 60 (sessenta) pontos. 
5.6. Após aavaliação do envelope de Habilitação, serão abertos os envelopes Propostas 

Técnicas e Econômicas ), far-se-á com a verificação sucessiva,  
5.7. Caso restem desatendidas as exigências de qualificação e habilitatórias à seleção, a 

Comissao Especial de Seleção examinará os documentos dos candidatos subsequentes, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente,  até a apuração de uma que atenda 

ao edital, sendo declarado vencedor. 
5.8. Para a análise dos envelopes 1 e 2, facultará à CES/SMS  recorrer  a assessoramento 

técnico, jurídico e econômico, se assim julgar necessário. 
5.9. O resultado do julgamento declarando a Entidade vencedora do processo de seleção será 

proferido dentro do prazo estabelecido no edital e publicado no jornal de grande 

circulação no Município. 
5.10. É facultada à CES/SMS, em qualquer fase do processo de seleção, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução  do Processo, vedada 

a inclusão posterior de documentos ou informações. 
5.11. O processo de seleção poderá ser revogado ou anulado, respeitando o contraditório. 
5.12. No caso de todas as propostas serem desclassificadas, a CES/SMS poderá fixar às 

Organizações Sociais participantes o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de 

novos Programas de Trabalho. 
5.13. Até a assinatura do Contrato de Gestão poderá a Comissão Especial de Seleção 

desclassificar propostas das Organizações Sociais participantes, em despacho motivado, 

sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver 

ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da seleção que 

represente infração aos termos do Edital, respeitado o contraditório. 
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6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. A despesa com as futuras contratações correrá à conta do orçamento do Fundo 

Municipal de Saúde de Rio da Flores, RJ, incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

Lei Orçamentária Anual do Município para 001xx e 001001. 

6.2. Para a prestação de serviços previstos para este Edital, referente ao período de 24 (vinte 
e quatro) meses, será repassado o valor máximo de R$ 40.121.779,48 (quarenta 
milhões, cento e vinte e hum mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e 
oito centavos). 

6.2.2. Os valores indicados encontram-se inclusos no Programa de Trabalho constante da 

Lei Orçamentária Anual. 

Dotação Orçamentária:  

Fundo Municipal de Saúde de Rio das Flores 
Manutenção e Operacionalização Hospitalar e Unidade de Saúde – 10.301.2014.2085 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 33.90.39.00.00.00.01.92.00 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 33.90.39.00.00.00.02.04.00 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 33.90.39.00.00.00.04.20.01 

6.3. Os valores designados para custeio, apontados no item 6.2, refere-se ao custeio da Parte 

Fixa e Parte Variável do Contrato de Gestão. 

6.4. Os limites e condições de repasses dos valores da Parte Fixa e Parte Variável do 

Contrato de Gestão estão apresentados no ANEXO IV- SISTEMA DE PAGAMENTO. 

7. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
7.1. Os valores das transferências de recursos orçamentários, fixos e variáveis, o número de 

parcelas e as respectivas condições, estão definidos no ANEXO IV- SISTEMA DE 
PAGAMENTO. 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

8.1. A participação da Entidade no processo de seleção implica na aceitação integral e 

irretratável dos termos, cláusulas e condições deste instrumento, bem como na 

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis. Não 

serão aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações de seu desconhecimento em qualquer 

fase do processo de seleção e execução do CONTRATO DE GESTÃO. 

8.2. A Entidade vencedora do processo de seleção assinará o CONTRATO DE GESTÃO 

com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Flores, no prazo estipulado no item 

2.15 deste edital. 

8.3. A Entidade vencedora que deixar de comparecer para assinatura do CONTRATO DE 

GESTÃO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar de sua convocação, perderá o 

direito à contratação em conformidade com a Lei, sem prejuízo das sanções previstas na 

legislação que rege este processo de seleção. Este prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 

apresente motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal da Saúde. 

8.4. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Secretaria Municipal da Saúde 

convocar as Organizações Sociais remanescentes, participantes do processo de seleção, 

na ordem de classificação ou revogar o processo de seleção. 

8.5. Integram o presente descritivo, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

documentos: 

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
ANEXO II - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA 
ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO 
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO  
ANEXO VI - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
ANEXO VII - MODELO DE PROCURAÇÃO 
ANEXO VIII - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  
ANEXO IX - TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

Rio das Flores, ......... de ........... de 2021 

Marcos André Moura Rocha 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
(Obs: Utilizar papel timbrado da Entidade) 

 

 

 

  _, representante legal da Entidade  , inscrita no CNPJ sob o n.º  , 

declara, para todos os fins de direito, que conhece e aceita o teor integral de todos os termos do 

Edital de Seleção n.º 001/2021 e Anexos, que dispõem sobre a Seleção Pública de entidade sem 

fins lucrativos, com o objetivo de formalizar parceria por meio de contrato de gestão para o 

planejamento, gerenciamento e execução dos serviços de saúde constantes no edital. 

Declara ainda que conhece e irá observar as leis e normas jurídicas que respaldam tal edital de 

Seleção, Lei Federal 8.080/90, e a Lei Municipal nº 1.681 de 07 de maio de 2013. 

 

 

 

 

Rio das Flores, ......... de ........... de 2021 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Entidade 

 (firma reconhecida) 
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ANEXO II 
 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E ECONÔMICA 
 
 
I. Introdução 
 
Entende-se que a Proposta Técnica e Econômica é a demonstração do conjunto dos elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequada, para caracterizar o perfil da unidade 
e o trabalho técnico gerencial definido no objeto do Edital, com base nas indicações e informes 
básicos conforme Anexo III - TERMO REFERÊNCIA, parte integrante deste edital. 

O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa das despesas referentes à 
execução das atividades propostas, com definição de métodos e prazos de execução, 
assegurada a plena exeqüibilidade do objeto da contratação prevista. 

A proposta apresentada deverá conter a descrição das atividades, evidenciando os benefícios 
econômicos e sociais que serão alcançados pela comunidade, a abrangência geográfica a ser 
atendida, bem como os resultados a serem obtidos. 

Na formulação das Propostas Técnica e Econômica, as Organizações Sociais deverão computar 
todas as despesas e custos operacionais referente a implementação, manutenção e execução de 
ações de saúde, cumprindo com as diretrizes e metas estabelecidas pelas instancias gestoras 
dos SUS. 

II. Compete a contratada: 
 
Contratação de Recursos Humanos; 
 
Despesas de natureza tributária (taxas e impostos); Despesas trabalhistas, previdenciárias e 
securitárias; Educação Continuada. 
 
Fica esclarecido que a CONTRATANTE não admitirá qualquer alegação posterior que vise o 
ressarcimento de custos não considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou 
majoração dos encargos fiscais. 

III. Considerações Gerais 
 
O Programa de Trabalho deverá ser apresentado pelas Organizações Sociais que manifestem 
expressamente seu interesse em firmar contrato de gestão com a SMS de Rio das flores e que 
participem do processo seletivo promovido pela Secretaria de Saúde, por meio de publicação de 
edital, estando de acordo com as diretrizes dos serviços/programas a serem contratualizados. 

Depois de aprovado pela SMS/Rio das Flores, o Programa de Trabalho passará a fazer parte 
integrante do contrato de gestão, conferindo transparência ao processo de seleção e 
possibilitando posterior acompanhamento dos trabalhos realizados pela OS. 
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IV. Objeto da Contratação 
 

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE 
SAÚDE nas unidades de saúde especificadas abaixo, por meio de CONTRATO DE GESTÃO a 

ser celebrado a partir da PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA selecionada nas condições 

estabelecidas pelo presente Edital, nos termos da Lei Municipal nº 1.681 de 07 de maio de 2013, 

que assegure assistência universal e gratuita à população, por Organização Social qualificada 

junto ao Município de Rio das Floress, conforme definido neste Edital e seus Anexos, que são 

parte integrante e indissociável deste instrumento. 

As Unidades e Serviços que integram o Edital estão descritos no Anexo III- Termo de 
Referência e no Anexo V - Minuta do Contrato de Gestão. 

V. Apresentação do Programa de Trabalho 
 
O Programa de Trabalho deverá apresentar: 
 
· Descrição do Programa de Trabalho (propostas Técnica  e  Econômica) proposto pela OS; 

· Detalhamento das quantidades de serviços, conforme definido no escopo do contrato; 

· Cronograma físico-financeiro, fluxo de desembolso e memória de cálculo; 
 
· O documento apresentado será avaliado, conforme critérios de seleção expressos nesse 
Roteiro. 
 

V.1. Índice do documento 
 
O Índice deverá relacionar todos os tópicos e as respectivas folhas em que se encontram. 

V.2. Título 
Programa de Trabalho - Propostas Técnica e Econômica para gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde para as unidades de saúde de 
Rio das flores Edital de Seleção n.º 001/2021.  

V.3.  Experiência 
 
A Organização Social deverá discorrer e apresentar documentos comprobatórios referentes à: 
 

1. Comprovação, através da documentação legal, de que a Entidade possui no seu quadro 

diretivo funcional, Responsável Técnico (médico), detentor de atestado(s) emitido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público registrado(s) no Conselho Regional de Medicina, que 
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comprove(m) ter realizado ou participado da administração e gerenciamento, por no mínimo 06 

meses, de Unidade de Saúde Pública equivalente ou semelhante ao objeto da presente Seleção. 

2. Comprovação, através de Currículo Vitae, de que a Entidade possui em seu quadro diretivo 

funcional e/ou de consultores contratados, profissionais de nível superior com experiência 

comprovada com mais de 02 (dois) anos em Gestão em Saúde no âmbito municipal, estadual 

e/ou federal e com titulação reconhecida pelo MEC nas áreas afins de Saúde Pública ou Saúde 

Coletiva ou Gestão em Saúde ou na Estratégia de Saúde da Família, que comprove(m) ter 

realizado ou participado da administração e gerenciamento de Unidade de Saúde equivalentes ou 

semelhantes ao objeto da presente seleção. 

3. Atestado de Visita Técnica. 
4. Experiência em gestão de serviços públicos de saúde, identificando o porte do município. 
5. Experiência em gestão de serviços de Atenção Pré-Hospitalar e ou Hospitalar. 
6. Os itens 1, 2, 3, 4 e 5, acima descritos, serão avaliados e pontuados levando-se em 
consideração dois aspectos: 
a) Tempo de atividade; 
 
b) Número de serviços de saúde. 
 
Não serão considerados elegíveis os atestados referentes à prestação de serviços de saúde que 

desrespeitem as orientações apontadas acima. 

4. Conhecimento do Objeto da Contratação 
 
Neste critério será avaliado: 
 

III.4.1. Diretrizes que, no entendimento da proponente, deverão ser obedecidas na elaboração 
da Proposta Técnica e Econômica para o Gerenciamento e prestação de serviços nas Unidades 
de saúde. 
 
III.5. Adequação da Proposta de Atividade Assistencial à Capacidade Operacional das 
Unidades de Saúde 

A Entidade deverá detalhar neste item da Proposta Técnica o gerenciamento, a 
operacionalização e a execução das atividades a serem desempenhadas nas unidades de saúde 
que estarão sob seu gerenciamento direto, garantida a assistência universal e gratuita à 
população. Será considerado como critério de pontuação a existência de protocolos gerenciais e 
assistenciais, regimentos dos serviços e quaisquer outras ferramentas que demonstrem 

padronizações e controles que permitam avaliar a sua expertise. 
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III.5.1.1 METAS ASSISTENCIAIS  

 

C.1. EIXO – GERAL 

Ação Indicadores Fórmula de cálculo Fonte Periodicidade da 
avaliação Meta 

lmplantação de 
comissões de 

prontuários nas 
unidades com equipes 
de Saúde da Familia 

Proporção de 
unidades de 

saúde da família com 
comissões de 
prontuários 
implantadas 

Nº de unidades com 
comisões Implantada x 
100 / Nº de unidades 

com equipes de saúde 
da Família 

Relatórios 
da OS 

Bmestral, a 
partir do 4º mes 

apos a lmplantação 
da clínica 

80% de 
comissões 
instaladas 

 
Acompanhamento do 

cadastramento no 
Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) 

Proporção de 
profissionais de saúde 

cadastrados 

Nº de profissionais 
cadastrados x 100/ Nº 

de proficionais 
cadastrados 

CNES  Mensal  100%  

C.2. EIXO - SAÚDE DA MULHER 

Ação Indicadores Fórmula de cálculo Fonte Periodicidade da 
avaliação Meta 

Acompanhamento pré-
natal 

Proporção de 
gestantes 

acompanhadas 

Nº de gestantes 
acompanhadas 

x100/ 
Nº de gestantes 

cadastradas  

SIAB 

Mensal (a partir do 
6º mes de 

implementação da 
clinica) 

80% 

Recém-nascidos, 
cujas 

mães tiveram 7 
(sete) ou mais 

consultas de pre-
natal, no território de 

adstração 

Numero de nascidos 
vivos 

de mães que 
realizaram 7 (sete) 

ou mais consultas de 
pré-natal / Numero 

total de nascidos vivos 
no mesmo local e 

período x 100 
 
 
 
  

SISPRE-
NATAL 

Mensal (a partir do 
6º mês de 

implantação da 
clinica) 

70% 

 

C.3. EIXO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 

Ação Indicadores Fórmula de cálculo Fonte Periodicidade da 
avaliação Meta 

Acompanhamento de 
cobertura vacinal 

Proporção de 
crianças menores de 

um ano com 
calendeário vacinal 

atualizado(*) 

Nº de crianças com 
esquema vacinal 

atualizado <1 ano x 
100/ Total de 

crianças menores de 
1 ano cadastradas 

API 

Mensal a partir do 
6º mês de 

implatação da 
clínica 

95% 

Proporção de 
crianças menores de 
1 (um) ano de idade 
, com a vacinação 

por "tetravalente" no 
território de 
adstração  

Numero de crianças 
menores de 1 (um) 

anode idade com 
cacinação por 

"tetravalente" na  
população em 

determinado período / 
tocal de menores de 1 

SISPNI 

Mensal a partir do 
6º mês de 

implatação da 
clínica 

95% 
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(um) ano de idade na 
mesma populaçãoe 

período x 100 

Acompanhamento de 
gravidez na adolecência 

Proporção de 
gestantes menores 

de 20 anos 
cadastradas 

Nº de gestantes < 20 
anos x 100/ Total de 

gestantes cadastradas 
SIAB 

Mensal a partir do 
6º mês de 

implatação da 
clínica 

Redução de 
10% de 

gravides na 
adolecência 

ao ano 

C.4. EIXO - SAÚDE DO ADULTO  

Ação Indicadores Fórmula de cálculo Fonte Periodicidade da 
avaliação Meta 

Acompanhamento 
da atenção à 

hipertensão arterial 

Propoção de 
hipertensos 

acompanhados 

Nº de usuários 
hipertensos 

acompanhados x 100/ 
Total de usuários 

hipertensos 
cadastrados 

SIAB 

Mensal a partir do 
6º mês de 

implatação da 
clínica 

80% 

Acompanhamento de 
atenção a diabetes 

Proporção de 
diabéticos 

acompanhados  

Nº de usuários 
diabéticos 

acompanhados x 100/ 
Total de usuários 

diabéticos 
cadastrados 

SIAB 

Mensal a partir do 
6º mês de 

implantação da 
clínica 

80% 

Acompanhamento do 
risco cardiovascular 

(escala de Framingham) 
(*) 

Total de pessoas de 
40 anos ou mais 
diagnosticadas 

Utilizar metodologia 
da escala da 
Framingham 

Aplicativo 
específico 

Semestral (a partir 
de um ano de 

implantação da 
clínica)  

Diagnostico 
do risco 

cardiovascular 
de 100% da 
população 

acima de 40 
anos 

C.5. EIXO - DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA.  

Ação Indicadores Fórmula de cálculo Fonte Periodicidade da 
avaliação Meta 

Busca ativa de TB 
sintomáticos 
respiratórios 

cadastrados nas 
equipes de saúde da 

Família 

Proporção de 
sintomáticos 
respiratórios 

investigados em 
relação ao esperado 

Nº de sintomáticos 
respiratórios 

investigados x 100/ 
Total dos  intomáticos 

respiratórios 
investigados 

Registro do 
sintomático 
respiratório 

no serviço de 
saúde 

Mensal a partir do 
6º mês de 

implantação da 
clínica 

70% dos 
sintomáticos 
respiratórios 
investigados 

ao mês 

Controle da dengue 

Proporção de visitas 
para controle do 

Aedes aegypti nas 
famílias cadastradas 

Nº de visitas para 
controle da dengue 
realizadas _x 100 
Total de famílias 

cadastradas 
 
  

SIAB 

Mensal a partir do 
3º mês de 

implantação da 
clínica 

90% das 
famílias 

cadastrada s 
no SIAB 

C.6. EIXO - PLANO DE TRABALHO.  

Ação Indicadores Fórmula de cálculo Fonte Periodicidade da 
avaliação Meta 

Acompanhamento 
do plano de trabalho 

Proporção de 
equipes de 

Saúde da Família 
completas 

Nº de equipes de 
Saúde da Família 

completa no SIABx 
100/Total de 

equipes de Saúde da 

SIAB  
e 

Plano de 
Trabalho 

Mensal a partir do 
2º mês de 

implantação da 
clínica 

95% 
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Família apontadas no 
plano de trabalho 

Acompanhamento 
do plano de trabalho 

Proporção de 
indivíduos 

cadastrados em 
relação ao 

previsto 

Nº de indivíduos 
cadastrados x 
100/Total de 

cadastros de pessoas 
previstos 

SIAB/ 
PNAB 

Mensal a partir do 
3º mês de 

implantação da 
clínica 

100% 

Acompanhamento 
do plano de trabalho 

Proporção de 
consulta de 
enfermagem 

realizados em 
relação ao previsto 

Nº de consultas de 
enfermagem 

realizados x 100/ 
Total de 

atendimentos de 
enfermeiros previstos 

SIAB 

Mensal a partir do 
6º mês de 

implantação da 
clínica 

80% 

C.7. EIXO - PLANO DE TRABALHO.  

Ação Indicadores Fórmula de cálculo Fonte Periodicidade da 
avaliação Meta 

Acompanhamento 
do plano de trabalho 

Proporção de visitas 
domiciliares do médico 
em relação ao previsto 

Nº da VD do médico 
realizadas x 100 Total 

de VD do médico 
previstas 

SIAB 

Mensal a partir do 
4º mês de 

implantação da 
clínica 

70% 

Proporção de visitas 
domiciliares do médico 
em relação ao previsto 

Nº da VD do 
enfermeiro realizadas 
x 100 Total de VD do 
enfermeiro previstas 

SIAB 

Mensal a partir do 
4º mês de 

implantação da 
clínica 

70% 

Acompanhamento 
do plano de trabalho 

Proporção de visitas 
domiciliares do auxiliar 

técnico de 
enfermagem em 

relação ao previsto 

Nº da VD do auxiliar 
técnico de 

enfermagem x 100 
Total de VD do 

auxiliar técnico de 
enfermagem 

previstas 

SIAB 

Mensal a partir do 
4º mês de 

implantação da 
clínica 

70% 

Proporção de famílias 
visitadas pelo ACS em 
relação ao ás famílias 

cadastradas 

Nº da VD do ASC 
realizadas x 100 Nº 

de famílias 
cadastradas no SIAB 

SIAB 

Mensal a partir do 
2º mês de 

implantação da 
clínica 

85% 

Equipe de Saúde da Família 

Profissional 
Nº de 

turnos / 
semana (A) 

Nº de ações de saúde por 
turno (B) 

Nº de ações de 
saúde por 

semana (C) = 
(A*B) 

Meta mínima de 
acompanhamento 

(D) = (C*4) 

Médico de 
Família  

5 Consulta - 12 60 240 

1 Interconsulta (consulta com 
apoio do NASF) - 10 10 40 

2 Visita domiciliar - 4 8 32 

1 
Atividade de grupo e nas 

escolas e creches da área - 
1 

1 4 

1 
Reunião de equipe e 

atividades de Educação 
Permanente  

- Não se aplica 

Enfermeiro 
de Família 3 Consulta de enfermagem – 

10 30 120 
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1 Interconsulta (consulta com 
apoio do NASF) - 10 10 40 

3 Visita domiciliar - 4 12 48 

2 
Atividade de grupo e nas 

escolas e creches da área - 
2 

2 8 

1 
Reunião de equipe e 

atividades de Educação 
Permanente  

- Não se aplica 

Técnico de 
enfermagem 

6 Sala de curativo, vacina, 
pré - consulta - - 

2 Visita domiciliar - 2 4 16 

1 Atividade de e nas escolas 
e creches da área - 1 1 4 

1 
Reunião de equipe e 

atividades de Educação 
Permanente  

- Não se aplica 

ACS 

6 Visita domiciliar de 
acompanhamento - 7 36 144 

2 Acolhimento e 
humanização na unidade - - 

1 Busca ativa e vigilância em 
saúde - Não se aplica 

1 
Reunião de equipe e 

atividades de Educação 
Permanente  

- Não se aplica 

Agente de 
saúde 

(endemias) 

6 Visita domiciliar - 8 48 192 

2 Busca ativa e vigilância em 
saúde - Não se aplica 

1 
Atividade de grupo e nas 

escolas e creches da área - 
1 

    

1 
Reunião de equipe e 

atividades de Educação 
Permanente  

- Não se aplica 
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Equipe de Saúde Bucal 

Profissional 
Nº de 

turnos / 
semana (A) 

Nº de ações de 
saúde por turno 

(B) 

Nº de ações de 
saúde por 

semana (C) = 
(A*B) 

Meta mínima de 
acompanhamento 

(D) = (C*4) 

Cirurgião 
dentista de 

Família 

5 Consulta - 8  40 160 

1 
Interconsulta 

(consulta com apoio 
do NASF) - 8 

8 32 

1 Visita domiciliar - 4 4 16 

2 
Atividade de grupo e 

nas escolas e 
creches da área - 1 

2 8 

1 

Reunião de equipe e 
atividades de 

Educação 
Permanente  

- Não se aplica 

 Auxiliar de 
Higiene 

Dental de 
Família 

6 Atendimento - 13 78 312 
1 Visita domiciliar - 4 4 16 

2 
Atividade de grupo e 

nas escolas e 
creches da área - 1 

2 8 

1 

Reunião de equipe e 
atividades de 

Educação 
Permanente  

- Não se aplica 

 

NASF 

Profissional Nº de turnos 
/ semana (A) 

Nº de ações de 
saúde por turno (B) 

Nº de ações de 
saúde por 

semana (C) = 
(A*B) 

Meta mínima de 
acompanhamento 

(D) = (C*4) 

Médico  

3 Consulta 36 144 

1 
Interconsulta e 

discussão de casos 
- 11 

10 40 

1 

Reunião de equipe 
do NAFS e 

atividades de 
Educação 

Permanente  

- Relatório de 
atividades 
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Enfermeiro  

2 

Organização do 
processo de 
trabalho e 

informação ao 
usuário  

  Relatório de 
atividades 

2 Apoio às ações de 
vigilância em saúde  - Relatório de 

atividades 

1 

Atividade de 
promoção da saúde 

e articulação 
intersetorial 

- Relatório de 
atividades 

1 

Reunião de equipe 
do NAFS e 

atividades de 
Educação 

Permanente 

- Relatório de 
atividades 

Assistente 
social 

4 Atendimento 
individual 40 160 

2 Visita domiciliar - 4 8 32 

2 

Atividades de 
promoção da saúde 

e articulação 
intersetorial 

- Relatório de 
atividades 

1 Bolsa Família  - Critérios definidos  

1 

Reunião de equipe 
do NAFS e 

atividades de 
Educação 

Permanente 

- Relatório de 
atividades 

Nutricionista 

4 Atendimento 
individual - 8 32 128 

1 

Reunião de equipe 
do NAFS e 

atividades de 
Educação 

Permanente 

- Relatório de 
atividades 

Fonoaudiologia 

4 Atendimento 
individual - 8 32 128 

  

Reunião de equipe 
do NAFS e 

atividades de 
Educação 

Permanente 

- Relatório de 
atividades 

 

D. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E METAS PARA 0 HOSPITAL 
GERAL DR. LUIZ PINTO. 
 
0.1 - ATENDIMENTO AO USUÁRIO. 
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0.1.1- Percentagem de pacientes atendidos por médico  
Objetivo: identificar necessidade e prioridade do paciente 
 
Meta: ≥ 95% 
 
Fórmula: Número de atendimentos médicos/ Número Total de pacientes Acolhidos Numerador: 
número de atendimentos médicos  
Denominador: Total de pacientes acolhidos 
 
D.1.2 - Tempo Médio de espera entre a classificação de risco do enfermeiro e o 
atendimento médico. 
Objetivo: Acesso rápido ao atendimento médico priorizando o risco de vida  
 
Meta: Pacientes classificados Vermelho: ≤ 15 minutos  
Pacientes classificados Amarelo: ideal 30 minutos 
Pacientes classificados Verde: 2 horas 
Pacientes classificados Azul: até 04h ou redirecionado a rede de atenção primária. 
 
D.1 3 - índice de absenteísmo por categoria profissional. 
Objetivo: Medir a disponibilidade da força do trabalho e dar um indicativo do nível de 
satisfação dos funcionários, através da análise das faltas ao trabalho. 
 
Meta: 3% 
 
Fórmula: Horas líquidas faltantes X100 / Horas líquidas disponíveis 
Numerador: Horas líquidas faltantes = total de horas faltantes, licenças de saúde acima de 15 
dias (exceto férias e licença maternidade) 
Denominador: Horas liquidas disponíveis = total de horas brutas mensais (jornada contratual), 
exceto o repouso remunerado.  
 
 
D.1.4 • índice de questionários preenchidos pelos clientes. 
 
Objetivo: Medir o nível de satisfação dos clientes, através da aplicação de questionários 
padronizados. 
 
Meta: 15% 
 
Formula: Nº de Questionários preenchidos X100/Total pacientes em observação. 
 
D.1.5 - Percentual de usuários Satisfeitos/Multo Satisfeitos  
Objetivo: Medir o nível de satisfação dos pacientes. Através da aplicação de questionários  
 
Meta: 25% 
 
Fórmula: Nº de Concertos ótimos X100 / Total de Respostas efetivas.  
Numerador: Nº de concertos ótimos - somatório das respostas com conceito “Ótimo”. 
Denominador: Total de respostas efetivas - número de perguntas respondidas no período 
avaliado. 
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D.2 - DESEMPENHO ASSISTENCIAL 
 
0.2.1 -Taxa de Mortalidade Avaliada na unidade de Emergência. 
Objetivo: Medir a taxa de óbitos ocorridos no setor de emergência. 
 
Meta: 5% 
 
Fórmula: Número de óbitos X 100/ Número de saidas 
Numerador: Número de óbitos - total de pacientes que tiveram alta por óbito. 
Denominador. Número total de pacientes que tiveram, saíram no período. 
Excluem-se os que, chegando cadáver, e óbitos que não são revertidos com nenhuma manobra 
de reanimação nem outros atos terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa 
durante sua permanência no Serviço de Urgências e em suas dependências (incluindo os 
deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos), assim como durante as 
transferências internas. 
 
D.2.2 - Tempo de permanência na emergência 
Objetivo: manter o fluxo de alocação de pacientes. 
 
Meta: Nenhum paciente mais de 24h. 
 
Fórmula: ∑ Número de pacientes / dia / Número de saídas 
Numerador: ∑ Nº de Pacientes/dia - total de leitos ocupados às 24 horas de cada dia. 
Denominador: Número total de pacientes que tiveram saídas no período analisado. 
Caso algum paciente permaneça mais de 24h em observação, a justificativa deve ser apontada. 
 
 
D.3-EFICIÊNClA. 
 
D3.1 Percentual de BAE dentro do padrão de conformidades. 
 
Objetivo: medir o percentual de prontuários organizados de acordo com as práticas 
operacionais requeridas   
 
Meta: 90% 
 
Fórmula: Total de BAE dentro do padrão de conformidades/ Total de BAE analisados 
Numerador: Total de BAE organizados de acordo com as práticas operacionais requeridas no 
período. 
Denominador: Total de BAE analisados no período. 
Cabe à Comissão de revisão de prontuários/BAE a análise, na qual deverá constar o percentual 
de erros/falhas no preenchimento, como história clínica, exame físico, diagnóstico e 
encaminhamento. 
 
 
D.3.2 Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC 
 
Objetivo: medir a taxa de adesão dos pacientes com diagnostico de AVC que foram 
submetidos a Tomografia Computadorizada (TC).  
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Meta: 100% 
 
Formula: Total de pacientes com AVC que realizaram TC/Total de pacientes com diagnóstico de 
AVC  
Numerador: Total de pacientes com diagnostico de AVC que realizaram TC no período. 
Denominador: Total de pacientes com diagnostico de AVC no período. 
 
D.3.3 Percentual de Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. 
 
Objetivo: medir a taxa de adesão dos pacientes com diagnostico de IAM com supra de ST 
que foram submetidos à Trombólise via periférica. 
 
Meta: 80% 
 
Fórmula: Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados / Total de pacientes com 
diagnostico de IAM com Supra de ST  
Numerador: Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST que receberam 
Trombolítico em veia periférica no período  
Denominador: Total de pacientes com diagnostico de IAM com Supra de ST no período. 
 
D.3.4 Capacitação dos profissionais da emergência nos protocolos de suporte de vida e 
nos demais protocolos contingencias {ex. dengue). 
 
Objetivo: Padronização da assistência. 
 
Meta: 80% dos profissionais treinados. 
 
D.4 — ASSISTÊNCIA. 
 
D.4.1 - Média de Permanência na Clínica Médica 
Objetivo: Medir o tempo médio que um paciente permanece internado na Clínica Médica. 
 
Meta = 5,5 dias 
 
Formula = ∑ Número de pacientes / dia / Número de saias 
NUMERADOR: ∑ Nº de Pacientes/dia (total de leitos ocupados às 24 horas de cada dia do 
período analisado) 
DENOMINATOR: Número total de pacientes que tiveram saida no período analisado  
 
DA2 - Média de Permanência na Pediatria 
Objetivo: Medir o tempo médio que um paciente permanece internado na pediatria. 
 
Meta = 3.5 dias   
  
Formula = ∑ Número de pacientes / dia / Número de saidas 
NUMERADOR: ∑ Nº de Pacientes/dia (total de leitos ocupados às 24 horas de cada dia do 
período analisado) 
DENOMINADOR: Número total de pacientes que tiveram saidas no período analisado 
 
D.4.3 - Taxa de Mortalidade institucional 
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Objetivo: Medir a taxa de óbitos ocorridos no hospital 
 
Meta < 3.2 % 
 
Formula = Número de óbitos x 100 / Número de saídas 
NUMERADOR: Número total de pacientes que tiveram alta por óbito no período analisado. 
DENOMINADOR: Número total de pacientes que tiveram saída no período analisado. 
 
D.4.4 - (índice de Infecção da Corrente Sanguínea relacionada a Cateter venoso Profundo. 
Objetivo: Medir o índice de infecções na corrente sanguínea em pacientes que utilizaram 
cateter venoso central (CVP) 
 
Meta < 10/1000 
 
Formula = Total de Infecções na corrente sanguínea com início em período considerado em 
pacientes submetidos a CVP x 1000/ Total dias de todos os pacientes que permaneceram com 
CVP no período considerado 
 
D.4.5 - índice de Pneumonia Associada à ventilação Mecânica (VAP Precoce) 
 
Objetivo: Medir o índice de pneumonia associada à ventilação Mecânica em menos de 5 
dias. 
 
Meta < 8/1000 
 
Formula = Total de pneumonias em pacientes com VAP com início em período considerado x 
1000/ Total de dias de todos ao pacientes em ventilação Mecânica no mesmo período analisado. 
 
D.4.6 - Taxa de ocupação de leitos 
Objetivo: Medida dos leitos ocupados dentre os leitos oferecidos ou disponíveis, no mês 
analisado. 
 
Meta > 95% 
 
Fórmula Número de Pacientes / dia x 100 /∑ leitos / dias disponíveis 
NUMERADOR: ∑ Nº de Pacientes/dia (total de leitos ocupados às 24 horas de cada dia do 
período analisado). 
DENOMINADOR: ∑ leitos disponíveis (capacidade fixa instalada do Hospital no período 
analisado). 
 
A capacidade instalada fixa são os leitos que o hospital possui no cadastro do Ministério da 
Saúde. 
Estes indicadores deverão ser disponibilizados através de um painel em um Sistema de 
Informação on-line que a OS deverá disponibilizar de acordo com padrões estabelecidos pela 
SMS. 
No decorrer do Plano de Trabalho, caso algum Sistema de informação oficial do Ministério da 
Saúde, venha a ser alterado, o mesmo deverá acontecer em relação as “Fontes” descritas nos 
Eixos 1 a 6 para cada indicador, tendo a OS que proceder a mudança no mês seguinte a está 
alterado. 
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No caso de surto ou situação de emergência em saúde pública, outros indicadores e estatísticas 
de doenças de notifica compulsória poderão ser incluídos para acompanhamento. 
 
Ao final de 12 meses de acompanhamento, a SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAUDE DE RIO 
DAS FLORES juntamente com a OS deverá rever estes indicadores, com o objetivo de 
aperfeiçoar o monitoramento proposto, de acordo com as recomendações das diretrizes e 
princípios do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Os Indicadores de Desempenho serão avaliados mensalmente de forma dicotômica (cumpriu a 
meta/ não cumpriu a meta), em cada unidade de saúde isoladamente, e pontuados  

A avaliação qualitativa mensal será realizada pela soma dos pontos obtidos no mês.  

A cada mês, a unidade terá seu desempenho qualitativo avaliado e, caso o somatório de 
pontos seja inferior a 70, a unidade receberá Notificação da SMS para a apresentação de justificativas 
e repactuação do Contrato de Gestão.  

 
Caso as justificativas não sejam acolhidas ou a unidade hospitalar não cumpra a repactuação, 

deverá ser observada a Cláusula Contratual que especifique sobre as penalidades em que a 
Organização Social de Saúde, ora CONTRATADA, é sujeita caso ocorra infração contratual.  
O Conceito Mensal de Desempenho por unidade será obtido pela média aritmética dos pontos 
alcançados no mês, podendo situar-se em 3 faixas, conforme o Quadro abaixo: 
 

 
 
 
O Conceito Mensal de Desempenho obtido pela unidade hospitalar ensejará as seguintes 
decorrências:  
 
O Conceito Semestral A: a unidade hospitalar cumpre com o programado de forma adequada.  

O Conceito Semestral B: a unidade hospitalar precisa rever seus processos e fazer as adequações 
necessárias e apresentar um plano de ação para cada indicador não alcançado no prazo de 30 (trinta) 
dias.  

O Conceito Semestral C: a unidade hospitalar receberá Notificação da SMS para a apresentação de 
justificativas e repactuação do Contrato de Gestão.  

Caso as justificativas não sejam acolhidas ou a unidade hospitalar não cumpra a repactuação, deverá 
ser observada a Cláusula Contratual que especifique sobre as penalidades em que a Organização 
Social de Saúde, ora CONTRATADA, é sujeita caso ocorra infração contratual.  

 
III.5.1.2 PLANILHA DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS  



PMRF/RJ-PROC.Nº  1882/2021 
 
RUBRICA              FLS.Nº 

 
 

  

32  

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Rio das Flores-RJ 

HOSPITAL DR. LUIZ PINTO E PONTOS DE APOIO 

Itens de Custeio TOTAL MÊS  
TOTAL 12 

MESES 
TOTAL 24 

MESES 
a).Pessoal       
Salários    
Encargos    
Provisionamento (13º salários e 
férias)     

Provisionamento (Rescisões)    
Benefícios    
Outras     
Total (a)    
b).Materiais e Medicamentos       
Medicamentos    
Materiais de consumo    
Outras (a especificar)    
Total (b)    
c).Área de Apoio       
Alimentação    
Coleta de resíduos hospitalares    
Esterilização    
Exames Laboratoriais e de 
Imagem    

Lavanderia    
Limpeza    
Manutenção Predial    

Manutenção Preventiva e 
Corretiva (engenharia clínica) 

   

Seguros    
Telefone    
Uniformes    
Gases medicinais    
Dosimetria    
Analise de água    
Desratização    
Total (C)    
d).Gerenciais e Administrativas       
Assessoria jurídica    
Auditorias Contábil, Fiscal e 
Financeira    

Contabilidade    
Educação continuada    
Material de Escritório    
Tecnologia de Informação    
Outras (rateio de custeio OS)    
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Total (d)    
e).Total de Custeio 
(a+b+c+d)=(e)    

f).Itens de Investimentos       
Equipamentos    
Reforma predial e Manutenção 
visual    

Total (f)    
TOTAL GERAL = (e) + (f)     

 

 

III.7. Adequação entre os meios sugeridos, cronogramas e resultados 
presumidos. 

III.7.1. Recursos Humanos estimados: 
 
Neste item a Organização Social deverá observar a necessidade de pessoal de acordo com a 
atividade prevista para CADA SERVIÇO. A Organização Social deverá apresentar o 
dimensionamento de pessoal, dividido por categoria, quantidade de profissionais, carga horária, 
remuneração e área de trabalho, indicando em quadro específico os precentuais de Encargos 
Sociais, Trabalhistas e provisionamentos incidentes sobre a folha de pagamento. 

Utilizar o modelo abaixo: 
 
III.7.1.1 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 
 

Categoria 
Carga 

Horaria 
Semanal 

Nº Salário 
base Encargos Total 

      
      
      
      
      

 
 
8. CRITÉRIOS, ITENS DE AVALIAÇÃO E JUGAMENTO E PONTUAÇÃO DAS 
PROPOSTA TÉCNICAS E ECONÔMICAS DOS LOTES 
 
 

CRITÉRIO ITENS DE AVALIAÇÃO 
E JUGALMENTO  

PONTOS 
MÁXIMOS 

DISTRIBUIÇÃO 
DOS PONTOS 

1. Avaliação 
econômico  

1.Volume e adequação 
dos recursos financeiros 
destinados à execução 
do programa de 

20 pontos 

Adequado: 20 
pontos 

Parcialmente 
adequado: 10 pontos 
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trabalho. 
Inadequado: 0 ponto 

2. Conhecimento 
do Objeto da 
contratação 

1.Delineamento das 
diretrizes, que no 
entendimento da 
proponente, deverão ser 
obedecidas na 
elaboração do programa 
de trabalho para as 
unidades. 

10 pontos 

Adequado: 10 
pontos 

Parcialmente 
adequado: 5 pontos 

Inadequado: 0 ponto 

3. Qualificação 
técnica e 

experiência da 
proponente e/ou 

seu corpo 
dirigente e 

funcional e/ou de 
consultores 

contratados de 
nível superior. 

1.corpo dirigente e 
funcional e/ou de 
consultores contratados 
de nível superior com 
diploma de pós-
graduação 
(especialização, MBA, 
mestrado e ou 
doutorado) na área de 
gestão em saúde.  

6 pontos  

 01 ponto para cada 
titulação, máximo 02 

pontos por 
profissional. 

2. Experiência em 
gestão de serviços de 
Saúde pública. 

04 pontos 

01 ponto (até 1 ano) 

02 pontos                         
(de 1  até 2 anos) 

04 pontos                      
(mais de 02 anos) 

3.Experiência em gestão 
de serviços de Atenção 
Básica, segundo o 
volume de unidades. 

10 pontos 01 pontos por cada 
unidade 

 

 
 Experiência em gestão 
de serviços de atenção 
básica, segundo o 
tempo de experiência. 
  

5 pontos 
01 ponto por ano de 

experiência 
comprovada 

 

 

 
5.Experiência em gestão 
de serviços urgência e 
emergência e hospitalar 
segundo o tempo de 
experiência. 

5 pontos 
01 ponto por ano de 

experiência 
comprovada 

 

 

 
6. Experiência em 
gestão de serviços 
públicos de saúde, 
segundo o porte do 
município. 

5 pontos 

até 10.000 hab                 
(2 pontos) 

 

acima de 10.000 hab      
(5 pontos) 

 

4. Plano 
Assistencial 

1. Adequação da 
proposta de atividade 5 pontos Adequado: 5 pontos  
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assistencial à 
capacidade operacional 
das unidades de saúde 
sob gerenciamento da 
OS. 

Parcialmente 
adequada: 2,5 

pontos 
 

Inadequado: 0 ponto  

2. Adequação da 
proposta 
de atividade assistencial 
à integração dos 
serviços gerenciados 
/operados pela própria 
OS. 

5 pontos 

Adequado: 5 pontos  

Parcialmente 
adequada: 2,5 

pontos 
 

Inadequado: 0 ponto  

3. adequação da 
proposta de atividade 
assistencial à integração 
entre os serviços 
gerenciados / operados 
pela própria OS e os 
demais serviços 
referenciados da rede do 
SUS. 

5 pontos 

Adequado: 5 pontos  

Parcialmente 
adequada: 2,5 

pontos 
 

Inadequado: 0 ponto  

5. Adequação das 
atividades 
propostas 

referentes à 
Qualidade da 
assistência 

prestada nas 
unidades de 
saúde sob 

gerenciamento da 
OS. 

1. Proposta de 
Implantação e 
funcionamento da 
Comissões no Hospital  

5 pontos 

Adequado: 5 pontos  

Parcialmente 
adequada: 2,5 

pontos 
 

Inadequado: 0 ponto  

2. Proposta de 
implantação e execução 
das Ações relacionadas 
a satisfação dos 
pacientes e/ ou 
acompanhantes nos 
processos assistenciais 

5 pontos 

Adequado: 5 pontos  

Parcialmente 
adequada: 2,5 

pontos 
 

Inadequado: 0 ponto  

6. Adequação dos 
recursos humanos 

aos resultados 
propostos 

1.Qualificação, 
experiência e 

quantitativo dos recursos 
humanos próprios. 

Estimados do Hospital e 
atenção básica 

5 pontos 

Adequado: 5 pontos  

Parcialmente 
adequada: 2,5 

pontos 
 

Inadequado: 0 ponto  

2. Ações de Qualificação 
e Educação 

Continuada/permanente 
dos Recursos Humanos 

próprios. 

5 pontos 

Adequado: 5 pontos  

Parcialmente 
adequada: 2,5 

pontos 
 

Inadequado: 0 ponto  

TOTAL DE PONTOS   100 PONTOS  
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ANEXO III 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – INFORMAÇÕES GERAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
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A) INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE RIO DAS 
FLORES 35 
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
Rio das Flores é um Município do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Fica a uma altitude de 

525 metros. Segundo o Censo IBGE/2019, a cidade tem 9.284 habitantes. Estende-se por 

uma área de 477,662 km², distribuídos em quatro distritos: Rio das Flores, Manuel Duarte, 

Taboas e Abarracamento. 

 

História 

Antes da chegada dos primeiros colonizadores portugueses, no século XVI, a região era habitada 

pelos índios puris. Ela começou a ser colonizada mais intensamente a partir do século XIX, 

durante o Ciclo do Café. Em 1851, construiu-se uma capela dedicada a Santa Teresa, instituindo 

a Freguesia de Santa Teresa de Valença, então distrito de Marquês de Valença. A região 

começou a enriquecer muito com as lavouras de café, ao ponto de, em 1882, ser inaugurada a 

estação ferroviária da Estrada de Ferro Rio das Flores e, em 1890, se emancipar do município 

de Valença, tornando-se a Vila de Santa Teresa. 

Devido à Lei Áurea e à crise econômica do primeiro ciclo cafeicultor, a cidade foi entrando em 

declínio, sofrendo acentuado êxodo e gradual câmbio do foco produtor para o setor pastoril. Em 

1929, a vila foi elevada à condição de cidade (decreto que foi assinado por João Simões) e, em 

1943, passou a se chamar "cidade de Rio das Flores". Atualmente, tem a sua economia baseada 

na agropecuária e no turismo. 

 
 
 
 
 

2. DEMOGRAFIA 
 
Identificação  
 
1.1 Informações Territoriais  
O município de Rio das Flores localiza-se na região Médio Paraíba, especificamente entre a 
margem esquerda do Rio Paraíba do Sul e a margem direita do Rio Preto.  
Altitude 525 m  
Área: 477,662 km²  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Clima: Tropical, ameno e salubre  
Densidade demográfica: 18,18 Hab/Km2  
Cep: 27660-000  
DDD: 24  
 
Limites:  
 
Leste: Município de Paraíba do Sul;  
Oeste: Município de Valença;  
Norte: Estado de Minas Gerais  
Sul: Município de Vassouras  
 
Distritos:   
 
SEDE: Rio das Flores  
2º Distrito: Manuel Duarte;  
3º Distrito: Taboas  
4º Distrito: Abarracamento 

2.1. População: 

 

 

 

 

 
2.2. População  por Sexo e Faixa Etária: 
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3. DADOS DE MORBI-MORTALIDADE 

 
 
Tabela – Total percentual de população por faixa populacional 

 Faixa     
Crianças 0-4 anos  580  14,28%  
Crianças 5-9 anos                   
643 

 

Adolescentes 10-19 
anos  

1.565  18,28%  

Adultos 20-59 anos  4.687  54,74%  
Idosos + 60 anos  1.086  12,70%  
Censo - 2010  8.561  100%  
Homens  4.211  50,80%  
Mulheres  4.350  49,20%  
Mulheres Idade Fértil  2.429  55,80%  

 
 

 

 

 

 

 

3.1. Mortalidade 
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A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 19.80 para 1.000 nascidos vivos. As 
internações devido a diarreias são de 1 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 
municípios do estado, fica nas posições 10 de 92 e 20 de 92, respectivamente. Quando 
comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 1113 de 5570 e 2419 de 5570, 
respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. REDE FÍSICA DE SAÚDE 
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B) OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
C) INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM  O EDITAL 
 

Equipamento de saúde Endereço 

Hospital geral Dr. Luiz Pinto Rua Pref. Marcelino do Valle, 14 - Bairro dos 
Ingleses 

CEO Dr, Walter Dutra Navarro Rua João Ribeiro de Carvalho, 24 - Bairro dos 
Ingleses 

Academia da Sáude de rio das Flores Parque Municipal de eventos, 02 - Bairro Centro 
Centro Municipal de Fisiotarapia Rua Dr. Leoni Ramos, 125 - Bairro Centro 

Policlinica de Rio das Flores Rua Pref. Marcelino do valle, 159 - Bairro dos 
Ingleses 

Estratégia de Saúde da Família Elias 
Kalil Ristum 

Rua Primeiro de Maio, 12 - Conj Hab Gov 
Antony Garotinho 

Estratégia de Saúde da Família Manuel 
Duarte Rua Projetada, 46 - Bairro Manuel Duarte 

Estratégia de Saúde da Família de 
Taboas Rod RJ 120, 80 - Bairro Taboas 

Estratégia de Saúde da Família Rosalia 
da Rosa Machado Rua Dr. Leoni Ramos, s/n - Bairro Centro 

Centro de Apoio à Saúde da Família Três 
Ilhas - ESF Manoel Duarte Rod RJ 151, s/n - Bairro Três Ilhas 

Centro de Apoio à Saúde da Família 
Comércio - ESF Taboas Rua vasco Ortigão, 229 - Bairro Comércio 

Centro de Apoio à Saúde da Família 
Abarracamento Rosália Rod RJ 151, s/n - Bairro Abarracamento 

Centro de Apoio à Saúde da Família 
Formoso - ESF Elias Est do Barreado, 2209 - Bairro Formoso 

Centro de Apoio à Saúde da Família 
Santa Rosa 

Rua Vereador Sebastião Paschoal – Bairro 
Santa Rosa 
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Centro de Apoio à Saúde da Família 
Bairro de Fatima Rua Doutor Luiz Pinto, 700 – Bairro de Fátima 

 
 
HOSPITAL DR. LUIZ PINTO – EQUIPE MINIMA 
 
 
CATEGORIAS 
PROFISSIONAIS       EQUIPES MINIMA DIARIA   
MEDICO CLINICA MEDICA    01 CLINICO - 07 às 19h   
       01 CLINICO - 19h às 07h   
            
MEDICO 
PEDIATRIA     01 PEDIATRA - 08h às 20h   
            
     
       

FUNÇÃO / CATEGORIA Nº 
JORNADA 
SEMANAL 

CARGA 
HORARIA 

DIRETOR GERAL 01 2ª a 6ª feira 40h 
CCORDENADOR MÉDICO - RT 01 2ª a 6ª feira 20H 
COORDENACAO ENFERMAGEM -RT  01 2ª a 6ª feira 40H 
COORDENACAO ADMINISTRATIVA 01 2ª a 6ª feira 40H 
MEDICO VISITADOR MANHISTA 02 2ª a Dom 04H 
MEDICO TRABALHO 01 2ª a 6ª feira 04H 
MEDICO OFTAMOLOGISTA 01 2ª a 6ª feira 04H 
MEDICO CIRURGIÃO 01 2ª a 6ª feira 04H 
MEDICO NEUROLOGISTA 01 2ª a 6ª feira 04H 
MEDICO OBSTETRA 01 2ª a 6ª feira 04H 
MEDICO CARDIOLOGISTA 01 2ª a 6ª feira 04H 
MEDICO CARDIOLOGISTA 01 2ª a 6ª feira 04H 
MEDICO ORTOPEDISTA 01 2ª a 6ª feira 04H 
MEDICO PLANTONISTA - PSA - 24H 07 2ª a Domingo 24H 
MEDICO PLANTONISTA - PSI - 12H 07 2ª a Domingo 12H 
NUTRICIONISTA 01 2ª a 6ª feira 30H 
ENFERMEIRO DIARISTA  02 2ª a 6ª 40H 

ENFERMEIRO PLANTONISTA DIURNO 04 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 

ENFERMEIRO PLANTONISTA NOTURNO 04 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 

TECNICO EM ENFERMAGEM DIURNO 08 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 

TECNICO EM ENFERMAGEM NOTURNO 06 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 

TECNICO EM RADIOLOGIA 07 
PLANTAO 
24X120H 24H  

RECEPCIONISTA DIURNO 02 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 

RECEPCIONISTA NOTURNO 02 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 



PMRF/RJ-PROC.Nº  1882/2021 
 
RUBRICA              FLS.Nº 

 
 

  

43  

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Rio das Flores-RJ 

RECEPCIONISTA - PSI 02 
PLANTAO 
12HX36H 40H 

MOTORISTA PLANTONISTA 01 
PLANTAO 
24HX72H 40H 

COZINHEIRA 02 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 

AUXILIAR DE COZINHA 01 2ª a 6ª feira 40H 

COPEIRA 02 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 

LAVANDERIA 02 
PLANTAO 
12HX36H 

40H 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG 
(DIARISTA) 01 2 á 6ª feira 

40H 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG 
(DIURNO) 02 

PLANTAO 
12HX36H 

40H 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG 
(NOTURNO) 02 

PLANTAO 
12HX36H 

40H 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 01 2ª a 6ª feira 40H 

 
ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL DR. LUIZ PINTO 

Quadro 01. Descrição do Hospital 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO 
(Variações devidas às diferentes Físicas 
existentes entre as Unidades) 

RECEPÇÃO 01 
ACOLHIMENTO 01 GUICHÊ 
REGISTRO 01 GUICHÊ 

SALA DE ESPERA ADULTO 
CRIANÇA 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ADULTO 01 
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 

SALA DE OBSERVAÇÃO INDIVIDUAL 
01 SALA ( COM 1 LEITO E BANHEIRO 
PRIVATIVO 

SALA DE ENFERMAGEM - PRONTO 
SOCORRO INFANTIL 01 COM 5 LEITOS 

SALA DE ENFERMAGEM -   
05 ENFERMARIA, SENDO 03 DELAS 
COM 04 

SALA DE PROCEDIMENTOS 01 

SALA DE HIPODERMIA 
01, COM 08 A 14 
CADEIRAS/POLTRONAS 

SALA DE SUTURA 01 
SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL 01 
AREA DE FARMÁCIA 01 
REFEITORIO 01 
AREA ADMINISTRATIVA 01 
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SALA DE REPOUSO DA EQUIPE 01 COM BANHEIRO 
VESTIARIOS PARA FUNCIONARIOS 
COM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO 

BANHEIRO PARA OS USUARIOS 
MASCULINO, FEMININO E PARA PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

MORGUE 01 
AREA DE ALMOXARIFADO 01 
AREA DE ROUPARIA 01 
SALA DE DESCONTAMINAÇÃO 01 
SALA DE RAIO X 01 
AREA DE CENTRAL DE GASES 
MEDICINAIS 01 
DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
(DML) 01 
DEPOSITO DE ROUPA SUJA 01 
DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO 
INFECTANTE) 01 
DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO 
COMUM) 01 

 
PERFIL DA ASSISTÊNCIA 
 
Conceituação dos Atendimentos Assistenciais: 
 
a) Acolhimento 
 
Ação assistencial e técnica feita por enfermeiro que recepciona o usuário desde sua chegada, 
ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, angústias, e ao mesmo 
tempo, colocando os limites necessários, garantindo atenção resolutiva. A partir do acolhimento, 
após registrar o nome do usuário no sistema informatizado, o usuário é encaminhado à área da 
recepção onde aguardará a chamada para finalizar o registro. Por ser um enfermeiro, é capaz de 
reconhecer agravos da saúde que coloquem a vida do usuário em risco permitindo maior 
agilidade no atendimento médico. 
 

b) Classificação de Risco 
 
Alteração na lógica do atendimento, permitindo que o critério de priorização da atenção ao 
usuário seja o agravo à saúde e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada. 
Realizado por enfermeiro que utiliza os protocolos técnicos indicados pela SMS/RIO DAS 
FLORES e identifica os usuários que necessitam tratamento imediato, considerando o potencial 
de risco, agravo à saúde ou grau  de sofrimento e providencia de forma ágil o atendimento 
adequado para cada caso. 

c) Atendimento Médico 
 
Oferecido para adultos de acordo com a classificação de risco, e para crianças. Poderão estar 
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compreendidos no atendimento médico qualquer outro exame 

complementar, procedimento ou  observação  clínica.  A  produção  média estimada do Hospital e 
de  de 1.233 atendimentos médicos/mês, com tolerância  de 25% abaixo ou acima da média. 

d) Atendimento Odontológico 
 
Prestado na situação de urgência odontológica. 
 
e) Procedimentos 
 
Realizados após atendimento médico, tais como administração de medicação, nebulização, 
oxigenioterapia por cateter nasal, máscara e aparelhos de fluxos, aspiração das vias aéreas 
superiores, lavagem gástrica, sutura simples, inserção de sondas e tubos, curativos, punções 
venosas, drenagens, etc. realizados em usuários atendidos no Hospital. 
 
f) Exames 
 
São realizados no Hospital Dr. Luiz Pinto exames radiológicos simples sem contraste, exames 
laboratoriais e eletrocardiogramas. Os exames são solicitados aos usuários, pelos médicos do 
Hospital e limitados à capacidade operacional da unidade. 
 

EXAMES MÉDIA 
0201020033 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO 
DE ÚTERO 14 
0201020041 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL 162 
0201020050 COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM NEONATAL 4 
0202010040 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) 8 
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO 48 
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE 20 
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 53 
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO 25 
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 87 
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 77 
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 120 
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA 248 
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 66 
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB 33 
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 1 
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA 9 
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO 9 
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 59 
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO 6 
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 69 
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE 186 
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 75 
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0202010554 DOSAGEM DE LIPASE 1 
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO 17 
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS 1 
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO 224 
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS 32 
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES 37 
0202010635 DOSAGEM DE SODIO 222 
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) 87 
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) 88 
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 113 
0202010694 DOSAGEM DE UREIA 239 
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12 18 
0202010767 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D 21 
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS 1 
0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO 7 
0202020134 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 
ATIVADA (TTP ATIVADA) 31 
0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 46 
0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO 
(VHS) 15 
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO 353 
0202030091 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA 0 
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 18 
0202030180 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) 1 
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA 72 
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) 66 
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) 8 
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO 8 
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE 
DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) 8 
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS 19 
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA 2 
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA 13 
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 4 
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE 
B (HBSAG) 11 
0202031012 PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) 1 
0202031039 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA 2 
0202031110 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 22 
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 12 
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 3 
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO 
DA URINA 170 
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA 0 
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) 6 
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL 3 
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0202060187 DOSAGEM DE ESTRONA 0 
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA 
HCG) 21 
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 4 
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 4 
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) 66 
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA 0 
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA 6 
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 3 
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) 49 
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) 7 
0202080013 ANTIBIOGRAMA 4 
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 2 
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 45 
0202080153 HEMOCULTURA 1 
0202090302 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE 4 
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO 11 
0202120031 FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH – HR 7 

g) Cuidado Multiprofissional 
 
Para todo e qualquer usuário do Hospital, quando necessário: 
 
1) Atendimento Médico; 
 
2) Atendimento Odontológico, 
 
3) Assistência de Enfermagem; 
 
4) Assistência Social. 

h) Fornecimento de Medicação 

 

SERVIÇOS DE APOIO: 
 
- Recepção; 
 
- Apoio Administrativo; 
 
- Serviços de Esterilização dos Materiais Médicos e Odontológicos, tanto de materiais termo 
resistentes quanto de materiais termo sensíveis; 

- Engenharia Clínica, manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos 
disponibilizados para funcionamento da Unidade; 

- Nutrição dos usuários em observação e dos  acompanhantes,  quando  aplicável, dentro de 
padrões adequados de qualidade; 



PMRF/RJ-PROC.Nº  1882/2021 
 
RUBRICA              FLS.Nº 

 
 

  

48  

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Rio das Flores-RJ 

- Gases Medicinais; 
 
- Vigilância desarmada e sistema de câmeras de vigilância; 
 
- Lavanderia; 
 
- Limpeza; 
 
- Manutenção Predial e Conforto Ambiental; 
 
- Coleta, transporte e tratamento de resíduos. 
 
 
C) INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 

Abaixo estão especificadas todas as Unidades Basicas e de Saúde da Família e seus recursos 
humanos: 

C1) Atenção Básica  
 
 
ATENÇÃO BÁSICA: UBS + ESF - CENTRO ROSÁLIA 
 

         
EQUIPE MÍNIMA   META DE PRODUÇÃO MENSAL 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 
Semanal 
em horas Procedimento Quantidade 

Agente 4 40 visitas domiciliares 750 famílias 
Comunitário de Saúde - 
ACS      
Médico Generalista 1 40 consultas médicas 533 
Enfermeiro - ESF 1 40 Consulta de enfermeiro 908 

Cirurgião Dentista 1 40 
atendimentos 
individuais 268 

 
CENTRO – ROSÁLIA (SEDE) 
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga Horária 
Medico Generalista 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
Médico Ginecologista 01 20h    
Médico Preceptoria PSF 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
Dentista 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
Enfermeira 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
Tecnico Enfermagem 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
Recepcionista 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
Auxiliar Serviços Gerais 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
Agente Saúde - ACS 06 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
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CENTRO – ROSÁLIA (SEDE) 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Fisicas existentes 
entre as Unidades) 

SALA DE ESPERA 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (PACIENTE/CLIENTE) 03 
SALA DE REUNIÃO 01 
SALA DE VACINAÇÃO 01 
CONSULTORIO MEDICO 02 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 01 
SALA DE CURATIVO 01 
SALA DE PROCEDIMENTO 01 
BANHEIRO 
(FUNCIONARIO/COLABORADOR) 01 
SALA ESTERILIZAÇÃO 01 
EXPURGO 01 
COZINHA/COPA 01 
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
- DML 01 

 
 
CENTRO – ABARRACAMENTO (SUB-SEDE DO CENTRO II) 
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga Horária 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
TÉCNICO ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
AGENTE SAÚDE - ACS 02 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 

 
CENTRO – ABARRACAMENTO (SUB-SEDE) 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Físicas existentes 
entre as Unidades) 

SALA DE ESPERA 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (PACIENTE/CLIENTE) 02 
SALA DE REUNIÃO 01 
SALA DE VACINAÇÃO 01 
CONSULTORIO MEDICO 02 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 01 
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SALA DE CURATIVO 01 
BANHEIRO 
(FUNCIONARIO/COLABORADOR) 01 
SALA ESTERILIZAÇÃO 01 
EXPURGO 01 
COZINHA/COPA 01 
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
- DML 01 

 
 
CENTRO I 
 

UBS + ESF - CENTRO I         
EQUIPE MÍNIMA   META DE PRODUÇÃO MENSAL 

Categoria Profissional Quantidade 
Jornada Semanal 
em horas Procedimento Quantidade 

Agente 5 40 visitas domiciliares 670 famílias 
Comunitário de Saúde - 
ACS      
Médico Generalista 1 40 consultas médicas 591 

Enfermeiro - ESF 1 40 
consulta de 
enfermeiro 1004 

Cirurgião Dentista 1 40 
atendimentos 
individuais 275 

 
 
CENTRO I – SOSSEGO (SEDE) 
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga Horária 
MEDICO GENERALISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
DENTISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
ENFERMEIRA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
AUXILIAR SAÚDE BUCAL - 
ASB 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
AGENTE SAÚDE - ACS 02 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 

 
CENTRO I – SOSSEGO (SEDE) 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Físicas existentes entre as 
Unidades) 

SALA DE ESPERA 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (PACIENTE/CLIENTE) 02 
SALA DE IMUNIZAÇÃO 01 
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SALA DE NEBULIZAÇÃO 01 
SALA DE REUNIÃO (EDUCAÇÃO 
E SAUDE) 01 
SALA DE VACINAÇÃO 01 
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 01 
SALA DE CURATIVO 01 
SALA ESTERILIZAÇÃO 01 
EXPURGO 01 
COZINHA/COPA 01 

 
CENTRO I – FORMOSO (SUB-SEDE DO SOSSEGO) 
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga Horária 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
AGENTE SAÚDE - ACS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 

 
CENTRO I – FORMOSO (SUB-SEDE) 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Fisicas existentes entre as 
Unidades) 

SALA DE ESPERA 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (PACIENTE/CLIENTE) 02 
SALA DE IMUNIZAÇÃO 01 
SALA DE NEBULIZAÇÃO 01 
SALA DE REUNIÃO (EDUCAÇÃO 
E SAUDE) 01 
SALA DE VACINAÇÃO 01 
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 01 
SALA DE CURATIVO 01 
SALA ESTERILIZAÇÃO 01 
EXPURGO 01 
COZINHA/COPA 01 

 
CENTRO I – BAIRRO DE FÁTIMA (SUB-REDE DO SOSSEGO) 
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga Horária 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
AGENTE SAÚDE - ACS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 
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CENTRO I – BAIRRO DE FÁTIMA (SUB-REDE) 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Físicas existentes entre as 
Unidades) 

SALA DE ESPERA 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (PACIENTE/CLIENTE) 01 
SALA DE PROCEDIMENTO 01 
SALA DE VACINAÇÃO 01 
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 01 

 
TABOAS 
 

UBS + ESF - TABOAS         
EQUIPE MÍNIMA   META DE PRODUÇÃO MENSAL 

Categoria Profissional Quantidade 
Jornada Semanal 
em horas Procedimento Quantidade 

Agente 5 40 visitas domiciliares 750 famílias 
Comunitário de Saúde - 
ACS      
Médico Generalista 1 40 consultas médicas 247 

Enfermeiro - ESF 1 40 
consulta de 
enfermeiro 422 

Cirurgião Dentista 1 40 
atendimentos 
individuais 254 

 
TABOAS – SEDE  
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga Horária 
MÉDICO GENERALISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
ENFERMEIRA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
DENTISTA  01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 

DENTISTA ENDO 01 
30h - 2ª - FEIRA - 

M/T/N 
08 às12h e                    

13:30m às 20h 
TECNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AGENTE COMUNITARIO SAUDE - 
ACS 05 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 

MOTORISTA 02 
PLANTÃO 24X48 2ª a 

Dom. 07 às 07h 
 
TABOAS (SEDE) 
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ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Físicas existentes entre 
as Unidades) 

SALA DE ESPERA 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (PACIENTE/CLIENTE) 02 
SALA DE REUNIÃO 01 
SALA DE VACINAÇÃO 01 
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 01 
SALA DE CURATIVO 01 
BANHEIRO 
(FUNCIONÁRIO/COLABORADOR) 01 
SALA ESTERELIZAÇÃO 01 
EXPURGO 01 
COZINHA/COPA 01 
DEPOSITO DE MATERIAL LIMPEZA 
- DML 01 

 
TABOAS – COMÉRCIO/LACERDA (SUB-REDE) 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Fisicas existentes entre 
as Unidades) 

SALA DE ESPERA 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (PACIENTE/CLIENTE) 02 
SALA DE REUNIÃO 01 
SALA DA VACINAÇÃO 01 
CONSULTARIO MEDICO 02 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 01 
SALA DE CURATIVO 01 
BANHEIRO 
(FUNCIONÁRIO/COLABORADOR) 01 
SALA ESTERILIZAÇÃO 01 
EXPURGO 01 
COZINHA / COPA 01 
DEPOSITO DE MATERIAL 
LIMPEZA - DML 01 

 
TABOAS – COMÉRCIO/LACERDA (SUB-REDE) 
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga Horária 
TECNICO ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
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MOTORISTA 01 
PLANTÃO 24X48 2ª a 

Dom. 07 às 16H 
AGENTE SAUDE - ACS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 

 
TABOAS – COMÉRCIO (SUB-SEDE) 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações devidas 
às diferentes Físicas existentes entre as 
Unidades) 

CONSULTARIO MEDICO 01 
CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (MISTO) 01 

 
MANUEL DUARTE 
 

UBS + ESF - MANUEL 
DUARTE         
EQUIPE MÍNIMA   META DE PRODUÇÃO MENSAL 

Categoria Profissional Quantidade 
Jornada Semanal 
em horas Procedimento Quantidade 

Agente 5 40 visitas domiciliares 550 famílias 
Comunitário de Saúde - 
ACS      
Médico Generalista 1 40 consultas médicas 261 

Enfermeiro - ESF 1 40 
consulta de 
enfermeiro 941 

Cirurgião Dentista 1 40 
atendimentos 
individuais 204 

 
MANUEL DUARTE (SEDE) 
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal 
Carga 

Horária 
MEDICO GENERALISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
DENTISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
ENFERMEIRA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
TECNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AGENTE SAUDE - ACS 03 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
MOTORISTA 04 PLANTÃO 24X48H 07 às 07h 
DENTISTA ENDO 01 30h - M/T/N 2ª ÀS 6ªF 

 
MANUEL DUARTE – SANTA ROSA – (SUB-REDE) 
 

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga 
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Horária 
TECNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 ÀS 17h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AGENTE SAUDE - ACS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 

 
MANUEL DUARTE – TRÊS ILHAS – (SUB-SEDE) 
 

TECNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AGENTE SAUDE - ACS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 

 
Santa Rosa – (SUB SEDE) 
 

TECNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AGENTE SAUDE - ACS 02 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 

 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações devidas 
às diferentes Físicas existentes entre as 
Unidades) 

CONSULTARIO MEDICO 01 
CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (MISTO) 01 

 
Bairro de Fátima – (SUB SEDE) 
 

TECNICO DE ENFERMAGEM 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 
AGENTE SAUDE - ACS 02 40h - 2ª a 6ª feira 07 ÀS 16H 

 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações devidas 
às diferentes Físicas existentes entre as 
Unidades) 

CONSULTARIO MEDICO 01 
CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO 01 
RECEPÇÃO 01 
BANHEIRO (MISTO) 01 

 
LEGENDAS DE ABREVIAÇÕES: 
ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA 
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ESB – EQUIPE DE SAÚDE BUCAL 
ACS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

NASF     
EQUIPE MÍNIMA     META DE PRODUÇÃO MENSAL 

Categoria Profissional Quantidade 
Jornada Semanal 
em horas Procedimento Quantidade 

MEDICO PSIQUIATRA 01 08HS / SEMANAL 20 26 
PSICÓLOGO 01 40 HS 40 33 
ASSISTENTE SOCIAL 01 40HS 20 32 
       
          

O NASF atua na Sede e Sub-Sede das UBS e ESF, e o NASF ainda não possui uma sede 
própria. 
 

CEO - WALTER DUTRA NAVARRO    
EQUIPE MÍNIMA     META DE PRODUÇÃO MENSAL 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 
Semanal em 
horas Procedimento Quantidade 

DENTISTA 01 24H SEMANAIS 
VISITAS 

DOMICILIARES   

DENTISTA 01 24H SABADO 
CONSULTAS 

MÉDICAS   

DENTISTA 01 24H DOMINGO 
CONSULTA DE 

ENFER   
AUXILIAR DE 
CONSULTORIO 
DENTARIO - ACD 01 40H 

ATENDIMENTO 
INDIVIDUAIS   

AUXILIAR  DE  SERVIÇOS  
GERAIS 01 40H     

Função / Categoria Nº Jornada Semanal Carga Horária 
RECEPCIONISTA 01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 
AUXILIAR SAUDE BUCAL  01 40h - 2ª a 6ª feira 08 às 17h 

DENTISTA 01  2ª a 6ª feira = 20H 
2ªF = 07H ÀS 19H E 6ªF = 08 

ÀS16H 

DENTISTA 02 PLANTAO 24H 
01 = SAB/DOM E 01 = 

DOM/SEG 
 
CEO – WALTER DUTRA NAVARRO 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Físicas existentes 
entre as Unidades) 

RECEPÇÃO 01 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 02 
SALA DE ESPERA 01 
BANHEIRO   02 
COZINHA / COPA 01 
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CENTRO MUNICIPAL DE 
FISIOTERAPIA    
EQUIPE MÍNIMA     META DE PRODUÇÃO MENSAL 

Categoria Profissional Quantidade 
Jornada Semanal 
em horas Procedimento Quantidade 

FISIOTERAPIA 05 30H SEMANAIS 
VISITAS 

DOMICILIARES   

RECEPCIONISTA 01 40H SEMANAIS 
CONSULTAS 

MÉDICAS   

FUNÇÃO/ CATEGORIA Nº 
JORNADA 
SEMANAL   CARGA HORARIA 

RECEPCIONISTA 01 40H - 2ª a 6ª feira 07 às 16h 

FISIOTERAPIA 01 
30H - 2ª a 6ª + 

domicilio 07 às 16h + domicilio 16h até 19h 
FISIOTERAPIA 02 30H - 2ª a 6ª  07 às 16h 
FISIOTERAPIA 02 30H - 2ª a 6ª  07 às 16h 

ATIVIDADES QUANTIDADES / DESCRIÇÃO ( Variações devidas às 
diferenças fisicas existentes entre as Unidades 

SALA DE AVALIAÇÃO 01 
BOX 03 NO 1ª ANDAR 
BOX 03 NO 2ª ANDAR 
SALÃO CINESIOTERAPIA 01 PARA EXERCICIOS 
SALA   02 ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA 
SALÃO   01 NO 2ª ANDAR 
BANHEIRO 02 

 
POLICLÍNICA RIO DAS FLORES 
ATENCÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 
 

EQUIPE MÍNIMA     
META DE PRODUÇÃO 
MENSAL 

Categoria Profissional Quantidade 
Jornada Semanal 
em horas Procedimento Quantidade 

NEUROLOGIA 01 20 
CONSULTAS 

MÉDICAS 45 

PSIQUIATRIA 01 20 
CONSULTAS 

MÉDICAS 48 

MEDICINA DO TRABALHO 01 
20 CONSULTAS 

MÉDICAS 20 

OBSTETRICIA 02 
20 CONSULTAS 

MÉDICAS 73 

PEDIATRIA 01 
20 CONSULTAS 

MÉDICAS 48 

GERIATRIA 01 
20 CONSULTAS 

MÉDICAS 0 

CARDIOLOGIA 02 
20 CONSULTAS 

MÉDICAS 50 
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ENDOCRINOLOGIA 01 
20 CONSULTAS 

MÉDICAS 40 

OFTALMOLOGIA 01 
20 CONSULTAS 

MÉDICAS 48 

ORTOPEDIA 01 
20 CONSULTAS 

MÉDICAS 24 

FISIOTERAPIA 04 
30 CONSULTAS 

MÉDICAS         150 

NUTRICIONISTA 01 
30 CONSULTAS 

AMBULAT 32 
 
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO: 
 
EXAMES      META MENSAL DE PRODUÇÃO 

RADIOGRAFIA GERAL 365 EXAMES 
EXAMES LABORATORIAIS 3.780 EXAMES 
ELETROCARDIOGRAMA 35 EXAMES 

 
POLICLINICA RIO DAS FLORES  
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (Variações 
devidas às diferentes Fisicas existentes 
entre as Unidades) 

ACOLHIMENTO 01 GUICHÊ 
REGISTRO 02 GUICHÊS 

  
ADULTO 
CRIANÇA 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ADULTO 01 
CONSULTORIO MEDICO 07 

SALA DE ESTERILIZAÇÃO 03 SALAS, BANHEIRO, PEQUENA ARÉA 
DE LAVAGEM 

SALA DE ESTABILIZAÇÃO 02 LEITOS, COM POLTRONA P/ 
ACOMPANHANTE E BANHEIRO 

SALA DE OBSERVAÇÃO INDIVIDUAL - 
REPOUSO 

1 SALA ( COM 02 LEITOS E BANHEIRO 
PRIVATIVO) 

SALA DE FISIOTERAPIA 04 LEITOS 
CENTRO CIRURGICO 01 
CONSULTORIO   02 
SALA DE PROCEDIMENTOS 01 

SALA DE NEBULIZAÇÃO 
03 LEITOS, COM 03 CADEIRAS/ 
POLTRONAS 

SALA DE SUTURA 01 
SALA DE AUTO CLAVE 01 
LABORATORIO 01 SALA DE COLETA, 01 DE ANÁLISE 

RAIO X  
01 CÂMARA ESCURA, 02 CONSULTORIOS, 
01 

SALA DE LAVAGEM 01 
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AREA DE FARMACIA 01 
REFEITORIO 01 
AREA ADMINISTRATIVA 01 
SALA DE REPOUSO DA EQUIPE 01 

VESTIARIOS PARA FUNCIONARIOS 
COM BANHEIROS 

MASCULINO, FEMININO E PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

EXPURGO 01 
AREA DE ALMOXARIFADO 01 
AREA DE ROUPARIA 01 
DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
(DML) 02 

 

PRODUÇÃO MÍNIMA DE PROCEDIMENTOS ESPERADO. 
 
Cadastramento/recadastramento no período de três meses de todos os usuários da área de 
abrangência de cada equipe de saúde da família, respeitando a linha de base para 
territorialização. 

Parâmetros de produção: Os parâmetros de referência integram a Política  Nacional de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde (PNAB, 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
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SISTEMA DE PAGAMENTO 
 
 
1. CONDIÇÕES GERAIS 
Para o repasse dos recursos previstos neste anexo, a CONTRATADA deverá seguir os seguintes 
critérios: 

a. Possuir uma conta corrente única no Banco a ser indicado pela SMS/Rio das Flores para as 
movimentações bancárias; 
b. Apresentar mensalmente extratos bancários de movimentação de conta corrente e de 
investimentos, demonstrando a origem e a aplicação dos recursos; 
c. Disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias realizadas por empresas 
externas ou demais órgãos de regulação e controle social do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Todas as informações relacionadas aos recursos repassados e demonstrativos gerenciais ficarão 
permanentemente à disposição da SMS/Rio das Flores ou da Comissão designada por esta para 
acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão. 

 
2. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos transferidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA serão mantidos por esta, em 

conta especialmente aberta para a execução do Contrato de Gestão, em instituição financeira 

oficial indicada pela SMS/Rio das Flores e os respectivos saldos, se a previsão de seu uso for 

igual ou superior a um mês, serão obrigatoriamente aplicados, conforme previsão legal. 

 
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Para a execução orçamentária do Contrato de Gestão e para sua respectiva prestação de contas, 
será seguido o seguinte procedimento: 

a. O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do 
Relatório de Prestação de Contas contendo os anexos: 
- Demonstrativo de Despesas; 
- Demonstrativo de Folha de Pagamento; 
- Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica; 
- Balancete Financeiro; 
- Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos. 
b. O relatório de Prestação de Contas deverá ser entregue à CONTRATANTE, até o segundo 
dia útil de cada mês subsequente ao mês de referência; 
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c. No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e 
FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários 
contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão; 
d. A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais 
permanentes e de informática necessários para o perfeita oferta do serviço, devendo submeter à 
CONTRATANTE o respectivo orçamento para prévia análise de seus Órgãos Técnicos; 

e. Na hipótese de reformas de natureza física ou estrutural das instalações, a CONTRATADA 
deverá submeter à CONTRATANTE o respectivo projeto com orçamento para prévia análise dos 
Órgãos Técnicos desta última. 
 

4. MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS 

 
A CONTRATADA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contábeis, 
especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas contraídas, 
devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes. 

As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas através do Relatório de Prestação 
de Contas assinado pelo responsável da CONTRATADA e também por via magnética. 

Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da CONTRATADA e seus 
originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO V 
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MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO 
 

 
CONTRATO que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio das Flores e a ........................ com VISTAS 
À REGULAMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE .................................. na 
forma abaixo: 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o Fundo Municipal de Saúde de Rio das Flores, 

por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Flores, com personalidade 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o XXXXXXXXXXXX, com sede administrativa à 

Rua XXXXXXXXXXXXXX Rio das Flores, RJ, pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº XXX de XX de XXXXXXde XXX, doravante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado a XXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXX, com 

endereço à XXXXXXXXXX, neste ato representado por XXXXXXXXXXXXXX na qualidade de 

XXXXXX, portador da Cédula de Identidade nº. «identidade», doravante denominada 

CONTRATADA, devidamente qualificada como Organização Social realizada através do 

processo administrativo nº. XXXXXXXX, tendo em vista o que dispõe da Lei Municipal nº 

1.681/2013, Leis Federais nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº. 8.142, de 28 de dezembro 

de 1990, mais correspondentes Normas do Sistema Único de Saúde (SUS), emanadas do 

Ministério da Saúde (MS), Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, o presente CONTRATO DE 
GESTÃO referente ao apoio e gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde a 

serem desenvolvidos no HOSPITAL DR. LUIZ 

PINTO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX localizada no bairro XXXXXX, e seus 

Pontos de Apoio: XXXXXXXXXXXXXXXX, sito à XXXXXXXXXXX, S/N, Bairro XXXXXXXXX; e 

XXXXXXX, sito à XXXXXXXXXXXXXXXX, S/N, XXXXXXXXXXXXX, regido pelas disposições 

contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, na Lei Federal n.º 8.080, de 

19.09.1990, e demais legislações, portarias ministeriais, resoluções, etc., no que couber, e do que 

consta no referido processo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, 

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DR. LUIZ PINTO, localizada no bairro 
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XXXXXXX, e seus Pontos de Apoio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ficando permitido 

o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do presente contrato, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a contratação de pessoas jurídicas 
de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas como Organização Social na área de 
saúde, para celebrar Contrato de Gestão para a gestão, operacionalização e execução dos 
serviços de Saúde Pública no HOSPITAL DR LUIZ PINTO, localizada no bairro XXXX, e seus 
Pontos de Apoio, em conformidade com projeto básico, plano de trabalho, cronograma de 

execução e desembolso, fiscalização e avaliação das metas que são partes integrantes e 

indissociáveis deste instrumento:  

1.1.1 A execução do presente contrato dar-se-á pela CONTRATADA, desde que observadas 

todas as condições propostas pelo Edital e a Proposta Técnica e Econômica da contratada.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO  
Para atender ao disposto neste CONTRATO DE GESTÃO, as partes estabelecem:  

 

I. Que a CONTRATADA dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condições 

de prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados 

conforme a especialidade e características da demanda.  

II. Que a CONTRATADA não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite seu 

titular para firmar este CONTRATO DE GESTÃO com a CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕE E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.  
 

São de responsabilidade da CONTRATADA, além daquelas obrigações constantes das 

especificações técnicas, que deste ficam fazendo parte integrante e das estabelecidas na 

legislação referente ao SUS, bem como nos diplomas federal e municipal que regem a presente 

contratação, as seguintes:  
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1) Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Projeto Básico e Anexos de acordo 

como estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO e nos exatos termos da legislação pertinente 

ao SUS – Sistema único de Saúde, especialmente o disposto na Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, com observância dos princípios vinculados pela legislação, e em especial:  

 

I – Universalidade de acessos aos serviços de saúde;  

II – Integralidade de assistência, entendida como sendo o conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema, em atuação conjunta com os demais equipamentos 

do Sistema único de Saúde, existentes no Município;  

III – Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de paciente ou seus 

representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por seu 

empregado ou preposto;  

IV – Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;  

V – Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;  

VI – Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  

VII – Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 

pelo usuário;  

VIII – Fomento dos meios para participação da comunidade;  

IX – Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de modo 

adequado e eficaz.  

 

1.1) Na prestação dos serviços descritos no item anterior, a CONTRATADA deverá observar:  

 

I – Respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de modo universal e 

igualitário;  

II – Manutenção da qualidade na prestação dos serviços;  

III – Respeito a decisão do paciente em relação ao consentimento ou recusa na realização de 

procedimentos de médicos, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal;  

IV – Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos pacientes; 

V – Garantia do direito de assistência religiosa e espiritual aos pacientes, por ministro de qualquer 

culto religioso;  

VI – Esclarecimento dos direitos aos pacientes, quanto aos serviços oferecidos.  
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VII – Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade;  

VIII - Inserção obrigatória dos procedimentos autorizados e dos medicamentos dispensados nos 

protocolos terapêuticos estabelecidos pelas instâncias municipal, federal e estadual;  

2) Apoiar a integração territorial dos equipamentos de saúde da Área de Planejamento 3.1, nos 

termos do Anexo B, visando à melhoria e maior eficiência na prestação dos serviços de saúde 

pública;  

3). Apoiar e integrar o complexo regulador da SMS;  

4). Utilizar, para a contratação de pessoal, critérios exclusivamente técnicos inclusive quanto ao 

gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, em 

especial as trabalhistas e previdenciárias.  

5) Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os pacientes, por eventual indenização de 

danos morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes 

de atos praticados por profissionais subordinados à CONTRATADA, e também responsabilizar-se 

por eventuais danos materiais e morais oriundos de ações por erros médicos além daqueles 

decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, ou relações com terceiros, como por 

exemplo, fornecedores.  

6) Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos de 

entender pertinentes.  

7) Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe for permitido;  

8) Apoiar e promover a realização de pesquisas com pacientes, desde que haja aprovações 

prévias da Comissão de Ética e Pesquisa da Unidade, da Comissão de Ética e Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa;  

9) Administrar os bens móveis e imóveis, cujo uso lhe seja permitido, em conformidade com o 

disposto nos respectivos termos de cessão/permissão de uso que deverão definir as 

responsabilidades da CONTRATADA, até sua restituição ao Poder Público;  

 

9.1) A permissão/cessão de uso, mencionada no item anterior, deverão observar as condições 

estabelecidas na Lei nº 5.026, de 19 de maio de 2009, e da Lei Orgânica do Município, devendo 

ser realizada mediante a formalização de termo específico, após detalhado inventário e 

identificação dos referidos bens pelo Departamento de Patrimônio da Secretaria Municipal de 

Saúde de Rio das Flores;  

9.2) O termo especificará os bens e o seu estado de conservação e definirá as responsabilidades 

da CONTRATADA quanto à sua guarda e manutenção.  
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9.3) A instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos objeto da permissão/cessão 

de uso, assim como s benfeitorias realizadas naqueles já existentes serão incorporados ao 

patrimônio municipal, sem possibilidade retenção ou retirada sem prévia autorização do Poder 

Público.  

9.4) Os equipamentos e instrumental necessário para a realização dos serviços contratados 

deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeitas condições;  

9.5) A CONTRATADA ficará responsável pela conservação e preservação dos mobiliário e 

equipamentos já constantes nas unidades que serão discriminados em Termo de Permissão de 

Uso.  

10) Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes, que porventura venham a ser 

adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO, serão automaticamente 

incorporados ao patrimônio do Município de Teresópolis – hipótese em que a CONTRATADA 
deverá entregar à CONTRATANTE a documentação necessária ao processo de incorporação 

dos referidos bens.  

11) Adotar valores compatíveis com os níveis médios de remuneração, praticados na rede 

privada de saúde, respeitando a carga horária semanal praticada nas unidades de saúde da 

prefeitura, no pagamento de salários e de vantagens de qualquer natureza de dirigentes e 

empregados da CONTRATADA;  
12) Restituir ao Poder Público o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores repassados, 

em caso de desqualificação da Organização Social;  

12.1) No caso do item anterior, a CONTRATADA deverá transferir, integralmente, à 

CONTRATANTE os legados ou doações que lhe foram destinados, benfeitorias, bens móveis e 

imobilizados instalados nos equipamentos de saúde, bem como os excedentes financeiros 

decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde cujo uso dos equipamentos lhe fora 

permitido;  

13) Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação para auditoria do Poder 

Público.  

14) Responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal necessário à 

execução dos serviços inerentes às atividades da CONTRATADA, ficando esta como a única 

responsável pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, 

respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a CONTRATANTE de 

quaisquer obrigações, presentes ou futuras, desde que os repasses de recursos financeiros 

tenham obedecido ao cronograma estabelecido entre as partes.  
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14.1) Uma vez constatada a existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do 

presente CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRATADA, que resulte no ajuizamento de 

reclamação trabalhista, com a inclusão do Município de Teresópolis no polo passivo como 

responsável subsidiário, a CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o 

correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a 

qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.  

14.2) A retenção prevista no item 15.1 será realizada na data do conhecimento pela 

CONTRATANTE da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos 

previdenciários ou relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos empregados 

contratados pela CONTRATADA para consecução do objeto do presente CONTRATO DE 
GESTÃO.  

14.3) A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência 

dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do debito previdenciário pela 

CONTRATADA.  

14.4) Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no item 14.3 o CONTRATANTE 
efetuará a transferência devida nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o 

valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.  

14.5) Ocorrendo o término do CONTRATO DE GESTÃO sem que tenha se dado a decisão final 

da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será 

pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da 

condenação/dívida.  

14.6) Excepcionalmente o valor retido conforme item 14.1 poderá ser reduzido mediante 

requerimento fundamentado formalizado pela CONTRATADA.  
15) Abrir conta corrente bancária específica no banco para movimentação dos recursos 

provenientes do presente CONTRATO DE GESTÃO, manter em boa ordem e guarda todos os 

documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer do CONTRATO DE 
GESTÃO, e disponibilizar extrato mensalmente à Subsecretaria de Atenção Hospitalar Urgência e 

Emergência à CONTRATANTE.  

16) Comprometer-se a manter como dirigente deste CONTRATO DE GESTÃO profissional com a 

qualificação mencionada do Edital.  

17) Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, 

tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor.  

18) Não distribuir sob nenhuma forma, lucros ou resultado entre seus diretores ou empregados.  
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19) Utilizar sistema de informática que permita a gestão clínica, administrativa e financeira, com 

acesso a servidores pré-determinados da SMS que permitam exclusivamente consulta e geração 

de relatórios, que obrigatoriamente terá que ter integração com sistema utilizado e que venha a 

ser utilizado pela SMS.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

Para execução dos serviços objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:  

1) Disponibilizar à CONTRATADA os meios necessários à execução do presente objeto, 

conforme previsto neste CONTRATO DE GESTÃO e em seus anexos;  

2) Garantir os recursos financeiros para execução do objeto deste CONTRATO, fazendo o 

repasse mensal nos termos da contratação, a partir da efetiva assunção do objeto pela 

CONTRATADA;  

3) Programar no orçamento do Município, para os exercícios subsequentes ao da assinatura do 

presente CONTRATO, os recursos necessários, para fins de custeio da execução do objeto 

contratual;  

4) Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, nos termos da Lei Orgânica do Município, mediante 

termo de permissão de uso.  

 

4.1) Para a formalização do termo, a CONTRATANTE deverá inventariar, avaliar e identificar 

previamente os bens;  

5) Analisar a capacidade e as condições da CONTRATADA para a continuidade da prestação 

dos serviços, com vistas à identificação do nível técnico-assistencial;  

6) Acompanhar a execução do presente CONTRATO, através da Comissão de Avaliação e 

Fiscalização, com fulcro no estabelecido no presente CONTRATO.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA AVALIAÇÃO  
 
A Comissão de Avaliação e Fiscalização será criada de conformidade com o disposto no art. 10, § 

2º da Lei Municipal nº 1.681/2013 e procederá a avaliação mensal do desenvolvimento das 

atividades e resultados obtidos pela CONTRATADA com a aplicação dos recursos sob sua 

gestão, elaborando relatório conclusivo que deverá ser encaminhado para o Secretário Municipal 

de Saúde, em meio digital.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  
A avaliação de que trata o “caput” desta cláusula restringir-se-á aos resultados obtidos na 

execução do CONTRATO DE GESTÃO, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, 

e seu confronto comas metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das 

respectivas atividades. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
A Comissão de Avaliação e Fiscalização referida nesta cláusula deverá elaborar relatório mensal, 

em duas vias, cujas cópias deverão ser encaminhadas para a CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data 

de assinatura, renovável na forma do artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO  
O prazo de vigência do CONTRATO não exime a CONTRATANTE da comprovação da 

existência de recursos orçamentários para a efetiva continuidade da prestação dos serviços nos 

exercícios financeiros subsequentes.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 

Pela prestação dos serviços objeto deste CONTRATO a CONTRATANTE repassará à 

CONTRATADA os valores de R$ ..............., definidos no Edital e seus anexos, onerando 

recursos da dotação orçamentária para o ano de ............, a partir da efetiva assunção do objeto 

pela CONTRATADA.  

 

 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
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Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por esta, aplicados no mercado 

financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam seguros, sem riscos para o patrimônio 

e revertidos, exclusivamente, nos objetivos do presente CONTRATO.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
Fica facultado ao CONTRATANTE como Unidade do Sistema único de Saúde solicitar o 

ressarcimento à contratada de eventuais valores não utilizados ou que a contratada aplique na 

expansão ou melhoramento das metas pactuadas.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
Todos os recursos usados na execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO 
deverão ser contabilizados, com identificação de sua origem e de seus destinos, através de 

contabilidade audita por profissional legalmente habilitado.  

 

PARÁGRAFO QUARTO  
Os recursos financeiros necessários à execução do objeto do presente CONTRATO poderão ser 

obtidos mediante transferência provenientes do Poder Público, doações e contribuições de 

entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da 

CONTRATADA e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da 

Organização, bem como, contrair empréstimos junto a organismos nacionais internacionais.  

 

PARÁGRAFO QUINTO  
Os recursos financeiros objeto do presente contrato correrão a conta das seguintes dotações 

orçamentárias: Unidade nº .....................;  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS  
As transferências de recursos orçamentários, fixos e variáveis, o número de parcelas e as 

respectivas condições, encontram-se definidos no Anexo ao Edital – Transferência de Recursos 

Orçamentários.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
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A parcela correspondente ao mês 01 do cronograma de desembolso será creditada como 1º 

(primeiro) aporte de recursos financeiros, viabilizando o cumprimento do item que solicita abertura 

de conta corrente específica para movimentação e comprovação das despesas realizadas através 

de extrato bancário mensal.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
 

A competência da execução financeira é sempre de 01 a 30 (ou 31) de cada mês.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃOCONTRATUAL  
 
O presente termo poderá ser alterado ou adaptado, de comum acordo entre as partes, mediante a 

lavratura do respectivo Termo Aditivo, ressalvado o seu objeto que não pode ser modificado.  

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  
 

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de quaisquer de suas 

cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação vigente, especialmente a Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima 

Segunda.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 

Verificada qualquer das hipóteses passiveis de ensejar rescisão contratual prevista no artigo 78, 

da Lei nº 8.666/93, o Poder Executivo providenciará a rescisão dos termos de uso dos bens 

públicos, não cabendo à Organização Social direito a indenização sob qualquer forma, salvo na 

hipótese prevista no § 2º, do artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
  
A rescisão se dará por ato do titular da, após manifestação da Comissão de Avaliação e 

Fiscalização e da Procuradoria Geral do Município.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
  
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, que não decorra de má gestão, 

culpa ou dolo da CONTRATADA, a CONTRATANTE ressarcirá exclusivamente danos materiais, 

inclusive – mas não limitadamente – os custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela 

CONTRATADA para a execução do objeto deste CONTRATO.  

 

PARÁGRAFO QUARTO  
 

O ressarcimento dos custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela CONTRATADA para 

a execução do objeto deste CONTRATO ficará condicionado (i) à apresentação dos Termos de 

rescisão de contrato de trabalho devidamente homologados pelo órgão do Ministério do Trabalho 

ou pelo Sindicato de Classe, bem como à comprovação do cumprimento das obrigações de 

entrega de guias para levantamento de FGTS e para habilitação ao Seguro Desemprego, se for o 

caso, ou (ii) à apresentação de documento comprobatório do pagamento judicial de tais haveres, 

ficando vedado o ressarcimento de quaisquer valores decorrentes da mora no pagamento das 

verbas rescisórias, como por exemplo, as penalidades previstas no art. 477, § 8º e no art, 467, 

caput, da CLT e a indenização substitutiva do Seguro Desemprego.  

 

PARÁGRAFO QUINTO  
 

Em caso de rescisão amigável, por conveniência da Administração, a CONTRATADA se obriga a 

continuar prestando os serviços de saúde ora contratados, salvo dispensa por parte da 

CONTRATANTE, por um prazo de até 180 dias, contados a partir da data da autorização escrita 

e fundamentada do Secretário Municipal de Saúde, nos termos do art. 79, § 1º da Lei nº 8.666/93, 

devendo, no mesmo prazo, quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à 

CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES  
 

A inobservância pela CONTRATADA de cláusula ou obrigação constante deste CONTRATO ou 

seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a 

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos 
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artigos 86, 87 e 88 todos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o 

disposto no § 2º, do artigo 7º, da Portaria nº 1286/93, do Ministério da Saúde, quais sejam:  

 

I) Advertência; II) Multa, no valor compreendido entre 2 e 5% (dois e cinco por cento) do valor 

mensal de repasse, a ser estipulado pelo CONTRATANTE, dependendo da gravidade da 

infração, a ser cobrada nos termos da legislação municipal; III) Suspensão temporária de 

participar de licitações e de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; IV) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação; V) Perda de qualificação como Organização Social no âmbito do   Município de Rio 

das Flores. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as 

motivar, consideradas as circunstâncias objetivas que o tenham norteado, e dela será notificada a 

CONTRATADA.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO  
 
As sanções previstas nos itens I, III, IV e V desta cláusula poderão ser aplicadas conjuntamente 

com o item “II”.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
Da data de publicação da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para interpor recurso, dirigido ao Secretário Municipal de Saúde.  

 

PARÁGRAFO QUARTO  
 

O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRADADA e o respectivo 

montante será descontado das transferências devidas em decorrência da execução do objeto 

contratual, garantido o direito de defesa.  
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PARÁGRAFO QUINTO  
 

A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a 

CONTRATANTE exigir indenização integral pelo prejuízo a que fato gerador da penalidade 

acarretar para os órgãos gestões do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das 

responsabilidades criminal e / ou ética do autor do fato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

O presente CONTRATO se regerá ainda pelas seguintes disposições:  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 

Fica expressamente vedada a cobrança por serviços de saúde ou outros complementares da 

assistência devida ao paciente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
 

Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidas 

pela CONTRATANTE sobre a execução do presente CONTRATO, a CONTRATADA reconhece 

a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS – Sistema 

Único de Saúde – decorrente da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), ficando certo que a 

alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de termo aditivo, ou de 

notificação dirigida à CONTRATADA.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
 

A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao Secretário 

Municipal de Saúde e ao Prefeito Municipal, propor a devolução de bens ao Poder Público 

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

metas avençadas.  

 

PARÁGRAFO QUARTO  
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Fica vedada a cessão total ou parcial do referido CONTRATO pela contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA  
 

A garantia prestada conforme ato convocatório é parte integrante deste contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO  
 

O CONTRATO DE GESTÃO será publicado a expensas do CONTRATANTE no jornal que 

publica as matérias Oficiais do Município, no prazo até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresópolis, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quais quer questões oriundas deste CONTRATO, que não 

puderem ser resolvidas pelas partes.  

 

E, por estarem justas as CONTRATANTES, assinam o presente CONTRATO em 06 (seis) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.  

 

Rio das Flores de __________________de 2021.  

 

Marcos André Moura Rocha 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 Empresa Responsável 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 
 

_____________________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO VI 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
Em cumprimento ao Edital de Seleção nº 001/2021, atesto que o responsável técnico-médico 

desta Pessoa Jurídica (ou o Representante credenciado da Organização Social) 

_________________  , vistoriou as instalações físicas relacionadas abaixo e assinadas pelo 

responsável da referidas unidades da Secretaria Municipal de de saúde de Rio das Flores e 

tomou ciência das condições atuais físicas e estruturais das unidades. 

Rio das Flores, ......... de ........... de 2021 

Nº UNIDADE Carimbo e rubrica do responsável 
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ANEXO VII 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
 
 
OUTORGANTE     , por seu representante legal ________________ 

(nacionalidade, estado civil, profissão) portador do Registro de Identidade N.º  , expedido 

pela          __________ devidamente inscrito no CPF sob  o  n.º 

 ______________, residente e domiciliado na cidade de  , Estado de  

__  à Rua  _______________, n.º _____ , na forma de seus estatutos, outorga 

a: ________________________________   (OUTORGADO) (nacionalidade, estado civil, 

profissão), portador do Registro de Identidade n.º  , expedida 

pela  ____________, residente e domiciliado  na cidade de   , Estado de 

__ , à rua ________________ , n.º ____ ,  PODERES para assinar, em nome da 

Outorgante, o eventual Contrato de Gestão e demais documentos relativos à execução do objeto 

licitado pela Secretaria Municipal  de  Saúde  em  ......../......./........,  conforme  Aviso  de  Edital  

de  Seleção  Nº 001/2021, publicado no D.O. do dia ......./...../....... 

 

 

Rio das Flores, ......... de ........... de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura e identificação do Outorgante 

(Firma Reconhecida) 
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ANEXO VIII 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 
Pela presente, o [denominação completa Entidade] confirma seu interesse e disposição em 

continuar no pleito do Chamamento Público, com o objetivo de formalizar parceria por meio de 

contrato de gestão para o planejamento, gerenciamento e execução dos serviços de saúde 

constantes no edital. 
 
 
Declara ainda que conhece e irá observar as leis e normas jurídicas que respaldam tal edital de 

Seleção, em especial, a Lei Federal 8.080/90, Lei Municipal nº 1.681 de 07 de maio de 2013. 

 

 

Rio das Flores, ......... de ........... de 2021 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Entidade 

 (firma reconhecida) 
 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
 
 
 

Termo de Permissão de Uso dos imóveis constante no 

edital, e dos bens móveis, que entre si celebram a 

Secretaria Municipal de Saúde, como PERMITENTE, e a 

Organização Social xxxxxxxxxxxxx, como 

PERMISSIONÁRIA, na forma abaixo:. 

 

 

 

Aos            dias do mês de  de 20XX, na Secretaria Municipal de Saúde Rio das 

Flores, RJ, perante as testemunhas abaixo assinadas, presentes, de um lado a Secretaria 
Municipal de Saúde, doravante designada simplesmente SECRETARIA, neste ato representado 

pela xxxxx, portadora da Carteira de Identidade nº xxxxxxx, expedida pelo xxxxxx, e CPF nº 

xxxxxx, doravante denominada PERMITENTE e, de outro lado, a Organização Social 
xxxxxxxxxx, com sede no Município do xxxxxxxxxx, à Rua xxxxxxxxx, CEP: xxxxxx, inscrita no 

CNPJ sob o nº. xxxxxxx, doravante designado simplesmente PERMISSIONÁRIO, neste ato 

representado por xxxxxxxxxx, na qualidade de Diretor Presidente, portador da Cédula de 

Identidade nº xxxxxx, expedida pelo xxxxx, e CPF nº xxxxxxxx, é assinado o presente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL E DE BENS MÓVEIS a título precário, na forma 

constante no processo administrativo nº xxxxxxxx, que se regerá pelos dispositivos previstos no  

Decreto Municipal nº xxxxxxxxxx, e na forma do instrumento convocatório, aplicando-se a este 

Termo, irrestrita e incondicionalmente, suas disposições, bem como pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
Constitui objeto desta permissão de uso e de propriedade da PERMITENTE, o imóvel que abriga 

o xxxxxxxxxxxxxx, situado à Rua xxxxxxx, xxxxxx, CEP: xxxxxx, Teresópolis, RJ, bem como os 

bens móveis lá instalados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS 



PMRF/RJ-PROC.Nº  1882/2021 
 
RUBRICA              FLS.Nº 

 
 

  

80  

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Rio das Flores-RJ 

 
Os bens que terão o uso permitido por meio do presente instrumento destinar-se-ão, 

exclusivamente, à prestação da assistência à saúde de usuários do SUS, vedada a sua 

destinação para finalidade diversa, sob pena de rescisão de pleno direito do presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
A presente permissão de uso se rege pelos dispositivos previstos no Decreto Municipal nº ........, 

de ........... de 20......., bem como pelas demais normas legais em vigor ou que venham a ser 

posteriormente editadas sobre a utilização de imóvel do patrimônio municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO 
 
A presente permissão de uso será válida, apenas, enquanto estiver o em vigor o Contrato de 

Gestão, do qual é parte integrante. 

 

CLÁUSULA QUINTA: CONSERVAÇÃO DOS BENS 
 
Obriga-se a PERMISSIONÁRIA a conservar os bens que tiverem o uso permitido, mantendo-os 

permanentemente limpos e em bom estado de conservação, incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas 

condições a sua guarda, até a efetiva devolução. 

 

CLÁUSULA SEXTA: MONTAGENS, CONSTRUÇÕES, BENFEITORIAS 
 
É vedado à PERMISSIONÁRIA realizar construções ou benfeitorias, sejam estas de que 

natureza forem, sem prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Saúde de 

Teresópolis devendo subordinar as eventuais montagens de equipamentos ou a  realização de 

construções e reformas, também à autorização e ao licenciamento específico das autoridades 

municipais competentes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Finda a permissão de uso reverterão, automaticamente, ao patrimônio da 

PERMITENTE, sem direito à indenização ou à retenção em favor da PERMISSIONÁRIA, todas 
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as construções, benfeitorias, equipamentos e/ou instalações existentes no imóvel, assegurado à 

PERMITENTE, contudo, o direito de exigir a sua reposição à situação anterior e a indenização 

das perdas e danos que lhes venham a ser causadas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: FISCALIZAÇÃO 
 
Obriga-se a PERMISSIONÁRIA a assegurar o acesso aos bens que tenham o uso permitido, aos 

servidores autorizados da PERMITENTE, ou de quaisquer outras repartições municipais, 

incumbidas de tarefas de fiscalização geral, ou em particular, da verificação do cumprimento das 

disposições do presente termo. 

 

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES PARA COM TERCEIROS 
 
A PERMITENTE não será responsável por quaisquer compromissos ou obrigações assumidas 

pela PERMISSIONÁRIA com terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes do uso dos bens 

objeto deste termo. Da mesma forma, a PERMITENTE não será responsável, seja a que título 

for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de atos da 

PERMISSIONÁRIA ou de seus empregados, visitantes, subordinados, prepostos ou contratantes. 

 

CLÁUSULA NONA: OUTROS ENCARGOS 
 
A PERMISSIONÁRIA fica obrigada a pagar toda e qualquer despesa, tributos, tarifas, custas, 

emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram, direta ou 

indiretamente, deste termo ou da utilização dos bens e da atividade para a qual a presente 

permissão é outorgada, inclusive encargos previdenciários, trabalhistas e securitários, cabendo à 

PERMITENTE providenciar, especialmente, os alvarás e seguros obrigatórios e legalmente 

exigíveis. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A PERMISSIONÁRIA não terá direito a qualquer indenização por parte da 

PERMITENTE, no caso de denegação de licenciamento, total ou parcial, da atividade que se 

propõe a realizar no imóvel, objeto deste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESTRIÇÕES NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DESTA PERMISSÃO 
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A PERMISSIONÁRIA reconhece o caráter precário da presente permissão e obriga-se, por si, 

seus herdeiros e sucessores: 

a) a restituir o imóvel e os bens móveis à PERMITENTE, nas condições previstas no parágrafo 

único da cláusula décima terceira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento 

do aviso que lhe for dirigido, sem que haja necessidade do envio de qualquer interpelação ou 

notificação judicial, sob pena de desocupação compulsória por via administrativa. 

b) a não usar os bens, senão na finalidade prevista na cláusula segunda deste termo. 

c) a não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, inclusive a 

seus eventuais sucessores, os bens objeto desta permissão ou os direitos e obrigações dela 

decorrentes, salvo com expressa e prévia decisão autorizativa do Chefe do Executivo e 

assinatura de termo aditivo para tal finalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO 
 
Finda, a qualquer tempo, a permissão de uso deverá a PERMISSIONÁRIA restituir os bens em 

perfeitas condições de uso, conservação e habitabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DEVOLUÇÃO DE BENS 
 
A PERMISSIONÁRIA ficará sujeita à multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

CONTRATO DE GESTÃO, se findada por qualquer das formas aqui previstas a permissão de uso 

e a PERMISSIONÁRIA não restituir os bens na data do seu termo ou sem a observância das 

condições em que o recebeu. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A multa incidirá até o dia em que os bens forem efetivamente restituídos 

ou retornem àquelas condições originais, seja por providências da PERMISSIONÁRIA, seja pela 

adoção de medidas por parte da PERMITENTE. Nesta 

ultima hipótese ficará a PERMISSIONÁRIA, também, responsável pelo pagamento de todas as 

despesas realizadas para tal finalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: REMOÇÃO DE BENS 
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Terminada a permissão de uso ou verificado o abandono do imóvel pela PERMISSIONÁRIA 
poderá a PERMITENTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens não 

incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do imóvel, 

sejam eles da PERMISSIONÁRIA ou de seus empregados, subordinados, prepostos, 

contratantes ou de terceiros. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os bens anteriormente mencionados poderão ser removidos pela 

PERMITENTE para local de sua escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que 

aos mesmos venham a ser causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, nem 

tampouco pela sua guarda, cujas despesas ficam à cargo da PERMISSIONÁRIA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se esses bens não forem retirados pelos respectivos proprietários, 

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias depois da data de sua remoção poderá a PERMITENTE, 

mediante decisão e a exclusivo critério do Sr. Prefeito Municipal de Rio das Flores: (i) doá-los, em 

nome da PERMISSIONÁRIA, a qualquer instituição de beneficência ou, quando de valor 

inexpressivo, deles dispor livremente; (ii) vendê-los, ainda em nome da PERMISSIONÁRIA, 

devendo, nessa hipótese, empregar a quantia recebida para o ressarcimento de qualquer débito 

da PERMISSIONÁRIA para com a PERMITENTE ou de despesas incorridas, depositando 

eventual saldo positivo, em nome da PERMISSIONÁRIA. Para a prática dos atos 

supramencionados, concede a PERMISSIONÁRIA, neste ato, à PERMITENTE, poderes 

bastantes, com expressa dispensa da obrigação de prestação de contas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESCISÃO DE PLENO DIREITO 
 
A presente permissão de uso estará rescindida de pleno direito com o término da vigência do 

Contrato de gestão. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além do término do Contrato de Gestão, o descumprimento, pela 

PERMISSIONÁRIA, de qualquer das obrigações assumidas dará a PERMITENTE o direito de 

considerar rescindida de pleno direito a presente permissão, mediante aviso com antecedência 

de 30 (trinta) dias. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Rescindida a permissão, a PERMITENTE, de pleno direito, se 
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reintegrará na posse do imóvel e de todos os bens móveis afetados à permissão, oponível, 

inclusive, a eventuais cessionários e ocupantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES 
 
A PERMISSIONÁRIA será notificada das decisões ou dos despachos proferidos ou que lhe 

formulem exigências, por meio de qualquer uma das seguintes formas: (i) Publicação no Diário 

Oficial do Estado, com a indicação do número do processo e nome da PERMISSIONÁRIA; (ii) 

por via postal, mediante comunicação registrada e endereçada à PERMISSIONÁRIA, com aviso 

de recebimento (A.R.); (iii) pela ciência que do ato venha a ter a PERMISSIONÁRIA: a) no 

processo, em razão de comparecimento espontâneo ou a chamado de repartição da 

PERMITENTE; b) por meio do recebimento de auto de infração ou documento análogo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RITO PROCESSUAL 
 
A cobrança de quaisquer quantias devidas à PERMITENTE e decorrentes do presente termo, 

inclusive multas, far-se-á pelo processo de execução, mediante inscrição em Dívida Ativa, na 

forma da lei. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Por esta via a PERMITENTE poderá cobrar não apenas o principal 

devido, mas ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa 

contratual, fixada em 10% (dez por cento) do valor do débito, e honorários de advogado, pré-

fixados estes em 20% (vinte por cento) do valor em cobrança, além das custas e despesas do 

processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES JURÍDICO-PESSOAIS 
 
A PERMISSIONÁRIA apresenta, neste ato, toda a documentação legal comprovando o 

atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura deste Termo, que, lido e 

achado conforme, é rubricado e assinado pelas partes interessadas, pelas testemunhas e por 

mim que o lavrei. 

 

Rio das Flores, ......... de ........... de 2021 
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PERMITENTE 

 

 

 

 

PERMISSIONÁRIA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 
 

_____________________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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