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I. OBJETIVO 

II. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

EDITAL Nº 001/2021 – RETIFICADO I 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE 
 

CÓDIGO CIDADES: 2021.076E0500001.18.0001 
 

O Município de VILA VELHA, por intermédio da “Comissão Especial de Chamamento Público” designada 
pela Secretaria Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 199 da Constituição Federal, na Lei 
Municipal nº 6.214/2019 e no Decreto Municipal nº 352/2019, bem como nas Leis nº. 8.080 de 19 de 
setembro de 1990 e nº. 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e demais Normas do Sistema Único de 
Saúde (SUS) emanadas pelo Ministério da Saúde (MS), e por analogia, no que couber, pela Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações, além das condições fixadas neste Edital e seus Anexos, TORNA PÚBLICA 
sua intenção de firmar parceria com Organização Social de Saúde, mediante a celebração de Contrato 
de Gestão. 

 

 

O presente Edital tem por objetivo selecionar a melhor proposta técnica e financeira para fins de 
assinatura de contratos de gestão, cujo objeto consistirá no gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos, insumos e outros na UPA ZILDA ARNS 
- RIVIERA DA BARRA (Unidade de Pronto Atendimento de VILA VELHA), situada à Av. Ayrton Senna, 
388, lotes 1 a 14, quadra 14 - Barra do Jucu - Município de Vila Velha - ES, CEP 29.126-085, conforme 
disposto nos  Anexos deste Edital. 

 

 

2.1 O presente processo seletivo, destinado à celebração de contrato de gestão na área da saúde, 
é aberto a todas as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 
dirigidas à saúde, e que estejam qualificadas no Município de VILA VELHA ou já qualificadas em outro 
ente federativo que se qualifiquem como Organização Social no âmbito deste Município de Vila Velha 
até assinatura do contrato de Gestão, nos termos previstos na Lei Municipal nº 6.214/19. 

 

2.2 As entidades interessadas no presente processo seletivo, que estiverem qualificadas em 
outros entes federativos, mas que não possuam qualificação como Organização Social no âmbito do 
Município de VILA VELHA, deverão observar e cumprir com o disposto na Lei Municipal nº. 
6.214/2019 e Decreto Municipal nº 352/2019, enviando à Secretaria Municipal de Saúde, para 
comissão Interna Julgadora dos Projetos e Análise dos Processos de Qualificação e seleção das 
entidades do Terceiro Setor, protocolado por meio eletrônico toda documentação exigida 
identificado como “DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL”. 

 
2.3 A participação na seleção implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste 
edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especificas pertinentes. 
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III. DIRETRIZES E PREMISSAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

2.4 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações previstas no art. 11, inciso I a V do Decreto Municipal nº 
352/2019, bem como nas hipóteses a seguir: 

 
2.4.1 Entidades em situação de insolvência judicialmente reconhecida ou em fase de 
dissolução; 

 
2.4.2 Entidades declaradas inidôneas pelo Poder Público; 

 
2.4.3 Entidades consorciadas; 

 
2.4.4 Entidades impedidas e/ou suspensas de contratar com a Administração Pública; 

 
2.4.5 Entidades que estejam, de qualquer forma, inadimplentes com o Município de VILA 
VELHA ou cumprindo sanções aplicadas pela Administração Pública. 

 
2.4.6 Instituições que não sejam especializadas no ramo do objeto deste Chamamento 
Público, não estejam legalmente constituídas e que não comprovem sua habilitação, conforme 
disposto neste edital; 

 
2.4.7 Entidades das quais servidores da Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES sejam diretores, 
administradores, gerentes ou responsáveis técnicos, conforme disciplina do art. 9º, inciso III, da 
Lei nº 8666/93. 

 
2.5 As entidades deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas propostas, não 
cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à organização e 
apresentação das propostas. 

 

 

3.1 As entidades que tiverem interesse em participar do certame, nos termos deste Edital, devem 
manifestar por escrito seu intento, por meio de papel timbrado da instituição, assinado pelo 
representante legal (ou procurador, com procuração em anexo, reconhecida em cartório), direcionado 
a Secretária Municipal de Saúde, a ser entregue na Secretaria de Municipal de Saúde do Município de 
VILA VELHA – Comissão Interna Julgadora dos Projetos e Análise dos Processos de qualificação e 
seleção das entidades do Terceiro Setor – conforme DECRETO Nº 151/2021. Endereço: Av. Castelo 
Branco, Nº 1803, 3º andar, sala 315, Centro – Vila Velha/ES – CEP. 29.100-041, das 08h00min às 
17h00min, em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial do 
Município. 

 
3.1.1 Em se tratando de instrumento particular de mandato, este deverá ser apresentado com 
firma reconhecida. 
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3.1.2 Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não contemplem 
claramente a presente CONVOCAÇÃO PÚBLICA ou que se refiram a outros procedimentos 
seletivos. 

 
3.1.3 No instrumento particular de mandato poderá conter mais de 01 (um) representante, no 
mais, no âmbito da SESSÃO PÚBLICA será admitido apenas 02 (dois) representantes 
credenciados. 

 
3.2 As entidades interessadas poderão realizar vistoria na unidade de Pronto Atendimento objeto do 
presente Edital, conforme agendamento realizado junto à Comissão Interna Julgadora dos Projetos e 
Análise dos Processos de qualificação e seleção das entidades do Terceiro Setor, por meio do e-mail: 
comissao.terceirosetor@vilavelha.es.gov.br, tomando pleno conhecimento de todas as ações, 
condições locais e infraestrutura, imprescindíveis para a contratação do objeto deste CHAMAMENTO 
PÚBLICO. 

 
3.2.1 Na ocasião da vistoria, o interessado deverá estar munido de documento de identificação 
pessoal e de documento que comprove legitimidade, com poderes específicos para representar 
a entidade neste ato. 

 
3.2.2 Realizada ou não a visita técnica, o interessado deverá, para fins de qualificação técnica, 
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que o objeto será 
executado. 

 
3.3 Os interessados deverão entregar à “Comissão Especial de Chamamento Público” no 16 de 
agosto de 2021, de 09 horas e 00 minutos às 09 horas e 30 minutos, na Sala de Licitações - Secretaria 
Municipal de Administração, localizada na Av. Santa Leopoldina, n°. 840, Coqueiral de Itaparica, Vila 
Velha/ES, CEP: 29.102-375, toda documentação exigida em dois envelopes opacos, lacrados e 
devidamente identificados, conforme abaixo: 

 
3.3.1 ENVELOPE I: “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 
3.3.2 ENVELOPE II: “DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO E DA PROPOSTA DE 

ORÇAMENTO”. 
 

3.4 Após a data e horário estabelecidos para a entrega dos invólucros, nenhum envelope poderá mais 
ser recebido. 

 
3.5 Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos 
exigidos e não inseridos nos envelopes; no entanto, a seu exclusivo critério, a “Comissão Especial de 
Chamamento Público” poderá solicitar informações e/ou esclarecimentos complementares que 
julgarem necessários. 
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IV. DA HABILITAÇÃO 

3.6 Será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura dos envelopes. 
 

3.7 Não será levado em consideração nenhum outro documento anexado além daqueles indicados 
nesta CONVOCAÇÃO PÚBLICA, e não será permitida a realização de alteração no modelo da PROPOSTA 
DE TRABALHO, salvo quando expressamente ressalvado no presente Edital. 

 

 

4.1 As entidades interessadas no presente processo seletivo deverão comprovar a sua habilitação 
econômica, fiscal e jurídica e técnica, em envelope próprio, lacrado, devidamente identificado como 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 
4.2 A comprovação de regularidade econômica será efetuada mediante apresentação do balanço 
patrimonial mais recente exigível nos termos da lei, devidamente registrado no órgão competente, 
efetuando-se cálculo do Índice de Liquidez Geral- ILG, Índice de Solvência Geral– ISG e Índice de 
Liquidez Corrente– ILC, que não poderão ser inferiores ou igual a 01 (um), conforme fórmulas abaixo, 
podendo o balanço ser, em tal caso, atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há mais 
de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços 
provisórios: 

 
(i) Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP) 

(PC + PNC) 
 

Onde:  
ILG– Índice de Liquidez Geral; 
AC– Ativo Circulante; 
RLP– Realizável a Longo Prazo; 
PC– Passivo Circulante; 
PNC– Passivo Não Circulante* 

 
 
 

(ii) Índice de Solvência Geral: ISG = AT  
(PC + PNC) 

 
Onde: 

 
ISG– Índice de Solvência Geral; 
AT– Ativo Total; 
PC– Passivo Circulante; 
PNC– Passivo Não Circulante*. 

*Equivalente ao Exigível a Longo Prazo. 
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ELP (art. 180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.941/2009); 
 

(i) Índice de Liquidez Corrente: ILC =    AC  
PC 

 
Onde: 

 
ILC– Índice de Liquidez Corrente; 
AC– Ativo Circulante; 
PC– Passivo Circulante. 

 
4.3 A comprovação de regularidade fiscal será atestada mediante a entrega dos seguintes documentos: 

 
a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida 

pela RFB/ PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social; 

 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual onde for sediada a entidade; 

 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a entidade; 

 
d) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de VILA VELHA, quando a entidade 

não for sediada neste Estado; 
 

f) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas - Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VII- A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 

 
g) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. No caso de 
silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência para fins de 
habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 
data fixada para a sessão de abertura das propostas. 

 
g.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão 
ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no envelope de habilitação, 
os seguintes requisitos, cumulativamente: 
I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 
II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 
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4.4 A comprovação de regularidade jurídica  será atestada mediante a  entrega dos  seguintes 
documentos: 

 
a) Documento de qualificação da entidade como Organização Social no âmbito do Município de 

VILA VELHA/ES – exceto se tiver solicitado sua qualificação, em envelope próprio, nos termos 
do Item 2.1 e  2.2 do presente Edital; 

 
b) Estatuto Social registrado no Cartório competente, que demonstre que a sua área de atuação 

é compatível com o objeto deste Edital; 
 

c) Ata de eleição e de posse da atual Diretoria Executiva, ou instância equivalente ao órgão de 
gestão; 

 
d) Cópia da cédula de identidade (RG) e do cartão de inscrição no CPF/MF dos representantes 

legais da entidade; 
 

e) Declaração da entidade interessada, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
conforme modelo constante do Anexo VII; 

 
f) Declaração, firmada por representante legal, de que não está cumprindo pena de suspensão 

temporária, tampouco sanção de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, 
conforme modelo constante do Anexo VIII; 

 
g) Declaração firmada pelo dirigente máximo da Organização Social atestando pleno 

conhecimento do objeto a ser pactuado e de suas condições, conforme modelo constante do 
Anexo IX; 

 
h) Atestado de Vistoria, (conforme Anexo VI-A) OU DECLARAÇÃO expressa que tomou 

conhecimento de todas as informações, bem como das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto desta Convocação, conforme Anexo VI- B deste edital. 

 
i) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo seu representante legal, noticiando 

que a ORGANIZAÇÃO SOCIAL não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme 
art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto 
nº 4.358/2002. 

 
4.5 Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com 
gerenciamento de serviços de saúde em urgência e emergência. 

 
4.5.1. Para fins de comprovação deverá ser apresentado pelo menos 01 (um) atestado 
de capacidade técnica (indicando local, natureza, volume dos serviços realizados e 
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V. DA PROPOSTA DE TRABALHO E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

 

período) ou contrato de prestação de serviço com a publicação de seu extrato, e que a 
entidade tenha experiência mínima comprovada de dois anos na gestão de serviços de 
saúde, condição indispensável para a qualificação técnica, de acordo com o previsto no 
inciso III do parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal nº 6.214/2019 c/c inciso II art. 4º 
do Decreto Municipal nº 352/2019. 

 
4.5.2. Os atestados de capacidade técnica devem ser consoantes com o objeto da 
seleção, em nome da proponente e fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado. 

 
4.6 Comprovação de registro da proponente e do seu(s) responsável(is) técnico(s) médicos perante o 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Espirito Santo – CRM/ES. 

 
4.6.1. Caso a proponente não seja domiciliada ou não possua filial no Estado do Espírito 

Santo, deverá apresentar DECLARAÇÃO de que em até 30 (trinta) dias após a assinatura 
do Contrato de Gestão, dará a entrada para obter a inscrição de pelo menos o(s) 
responsável(is) técnico(os) no Conselho Regional de Medicina do Estado do Espirito 
Santo – CRM/ES. 

 
4.7 A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos, ou sua apresentação de maneira 
incorreta/irregular, bem como apresentação de documentação com prazo de validade vencido, 
ensejará a inabilitação da entidade. 

 

 

5.1 As Entidades interessadas em firmar Contrato de Gestão para gerenciar a UPA DE VILA VELHA 
ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverão apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, em envelopes 
próprios, lacrados e intitulados “DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO  E DA PROPOSTA DE 
ORÇAMENTO”. 

 
a) Especificação do Programa de Trabalho, dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos 

à população e cronograma de implantação dos referidos serviços, que deverá ser apresentado 
em meio eletrônico (Pen drive), acompanhado por uma via já impressa em papel, conforme 
discriminados no termo de referência (Anexo I) e no Anexo Técnico I da Minuta do Contrato 
de Gestão (Anexo X); 

 
b) Especificação da Proposta de Orçamento, com discriminação detalhada de todos os custos para 

a operacionalização dos serviços propostos. 
 

5.2 A Proposta de Orçamento deverá estar formatada nas planilhas fornecidas pela Secretaria em 
MS-Excel e deverá ser apresentado em meio eletrônico (Pen drive), acompanhado por uma via já 
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impressa em papel; as informações adicionais e/ou explicações deverão ser apresentadas em formato 
de texto, podendo ser impresso, mas deverão vir, necessariamente, por meio digital. 

 

5.3 O limite máximo de orçamento previsto, para os primeiros 12 (doze) meses de operação das 
unidades (referente ao período assistencial) é de R$ 25.690.098,00 (vinte e cinco milhões seiscentos 
e noventa mil e noventa e oito reais). 

 
5.3.1 Valor de custeio da UPA VILA VELHA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA: R$ 2.140.841,50 
(dois milhões, cento e quarenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta 
centavos). O Valor de investimento da UPA VILA VELHA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA: R$ 
626.762,28 (seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito 
centavos). 

 
5.3.2 Os valores acima apontados de custeio referem-se às despesas das atividades de 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde e os valores de 
investimento refere-se à aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais permanentes. 
TENDO COMO OBJETIVO A REDUÇÃO DESSES VALORES NA PROPOSTA DE TRABALHO E DA 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO APRESENTADO, VISANDO A VANTAJOSIDADE ECONÔMICA PARA 
O MUNICÍPIO DA VILA VELHA. 

 
5.3.3 Os valores acima apontados de investimento deverão ser apresentados com o respectivo 
projeto da unidade de saúde e serviços, objeto deste chamamento, contemplando todas as 
despesas previstas de adequação e melhoria da estrutura para a execução das atividades, como 
também, para a aquisição de equipamentos/materiais permanentes, descrevendo e 
quantificando os itens a serem adquiridos na unidade de saúde, para a execução das atividades. 

 
5.3.3.1 A adequação e melhoria da estrutura para a execução das atividades, como 
também, para a aquisição de equipamentos/materiais permanentes (investimentos) da 
UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverão ser realizados no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
5.3.3.2 Os prazos de investimento da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA poderão ser 
prorrogados por igual período mediante autorização da Comissão. 

 
5.3.4 O repasse mensal de recursos será realizado segundo a PROPOSTA DE TRABALHO e a 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO vencedora e as condições previstas no Anexo Técnico II da 
Minuta do Contrato de Gestão (Anexo X). 

 
5.4 Antecedendo ao primeiro mês de execução do contrato será concedido à Entidade vencedora 
do Certame prazo de até 30 (trinta) dias para planejamento da assunção da gestão da UPA ZILDA ARNS 
- RIVIERA DA BARRA, denominado Período de Ativação. 
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VI. PROCESSAMENTO DA SELEÇÃO 

5.4.1 Os prazos para Planejamento da assunção da gestão da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA 
BARRA poderão ser prorrogados por igual período mediante autorização da Comissão 

 
5.4.2 A entidade participante do certame que optar de repasse financeiro para atender as 
demandas decorrentes do período de ativação deverá requerer um adiantamento de parte do 
valor do primeiro mês assistencial para ser utilizado no referido período, não devendo este ser 
superior a 5% (cinco por cento) do valor destinado à primeira parcela assistencial. 
 

5.4.2.1 O requerimento se dará através do preenchimento das Planilhas destinadas para 
apresentação das Propostas Orçamentárias e Assistenciais da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA 
DA BARRA. A Entidade que desejar solicitar o adiantamento, especificado no parágrafo 
anterior, deverá elaborar sua proposta com a projeção para os 12 (doze) meses 
assistenciais e para o período de Ativação, uma vez que no período de ativação será 
adiantado parte do valor a ser utilizado no primeiro mês assistencial. 

 
5.4.2.2 A entidade que julgar desnecessário o adiantamento para utilizar no período de 
Ativação, deverá apresentar sua Proposta Orçamentária e Assistencial apenas para os 
12 (doze) meses assistenciais, desconsiderando, portanto, a coluna correspondente ao 
Período de Ativação existente nas Planilhas para apresentação das Propostas 
Orçamentárias e Assistenciais. 

 
5.5 Qualquer PROPOSTA DE TRABALHO E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO em desacordo com as 
exigências deste Instrumento será desclassificada. 

 
5.6 A seleção levará em consideração a melhor proposta, que deverá indicar o dimensionamento e 
o valor a ser empregado com pessoal, devendo limitar as despesas com remuneração, encargos 
trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus dirigentes e 
empregados, até 70% (setenta por cento) do valor global das despesas de custeio da respectiva 
unidade. 

 
5.6.1 Será desclassificada a proposta que contiver “Taxa de Administração”. Entendendo-se 
por Taxa de Administração o repasse financeiro mensal para a matriz da instituição por meio 
da fixação de um percentual fixo, sem a devida demonstração da utilização deste valor. 

 
5.6.2 As despesas administrativas necessárias para a adequada execução do Contrato de 
Gestão poderão ser apropriadas e compartilhadas com a matriz, desde que discriminadas e 
previamente aprovadas pela Comissão de monitoramento e avaliação, apontando 
detalhadamente como os recursos foram empregados no objeto contratual, evidenciando os 
reais custos administrativos. 
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6.1 Os envelopes serão abertos no dia 16 de agosto de 2021, às 10h00min, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Vila Velha, localizado à Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de 
Itaparica, Vila Velha, ES. 

 

6.2 Na sessão pública designada para abertura dos Envelopes, considerando o atual cenário de 
pandemia global, somente serão permitidos a participação e a manifestação dos representantes 
credenciados das ORGANIZAÇÕES SOCIAIS na sessão pública, no máximo, de 02 (dois) representantes 
de cada entidade, sendo vedada a interferência de assistentes ou de quaisquer outras pessoas que não 
estejam devidamente credenciadas. 

 
6.3 Será avaliado primeiramente, como pré-requisito para participação no certame, a documentação 
constante no ENVELOPE I. 

 
6.3.1 Após as necessárias vistas e conferências pela “Comissão Especial de Chamamento 
Público”, os documentos avaliados referidos no item anterior serão rubricados por esta e pelos 
representantes das entidades presentes. 

 
6.3.2 É facultado aos presentes, bem como aos membros “Comissão Especial de Chamamento 
Público”, elegerem, por unanimidade, um único interessado para assinar os referidos 
documentos, devendo constar em ata o procedimento de eleição. 

 
6.3.3 Após o procedimento de conferência e assinatura dos documentos, a sessão será 
suspensa para análise pela “Comissão Especial de Chamamento Público”. 

 
6.4 Será INABILITADA a entidade que: 

 
6.4.1 Deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no ENVELOPE I ou apresentá- 
los vencidos na data de sua apresentação ou fora do prazo de validade consentido. 

 
6.4.2 Não atingir os índices de regularidade econômica estabelecidos neste Edital. 

 
6.5 A inabilitação importa impossibilidade de participar das fases subsequentes. 

 
6.6 Na sequência, será aberto o ENVELOPE II das entidades devidamente habilitadas, ocasião em que 
a Comissão Interna Julgadora dos Projetos e Análise dos Processos de qualificação e seleção das 
entidades do Terceiro Setor analisará no prazo de 10 (dez) dias úteis as propostas em sessão reservada. 

 
6.7 A classificação das DA PROPOSTA DE TRABALHO E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO obedecerá aos 
critérios de avaliações constante no ANEXO IV deste instrumento. 

 
6.8 Serão desclassificadas as PROPOSTA DE TRABALHO E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO que: 
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6.8.1 Não atingirem uma pontuação total mínima de 50 (cinquenta) pontos e que não 
pontuarem nos itens F3 (EXPERIÊNCIA ANTERIOR DE GERÊNCIA DE UNIDADE DE SAÚDE). 

 
6.8.2 Não atenderem às exigências deste Edital. 

 
6.8.2.1 Será desclassificada a proposta que contiver despesas com remuneração, 
encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus 
dirigentes, empregados, acima de 70% (setenta por cento) do valor global das despesas 
de custeio da respectiva unidade. 

 
6.8.2.2 Será desclassificada a proposta que contiver “Taxa de Administração”. 
Entendendo-se por Taxa de Administração o repasse financeiro mensal para a matriz da 
instituição por meio da fixação de um percentual fixo, sem a devida demonstração da 
utilização deste valor. 

 
6.8.3 Contiverem estimativa de despesas para custeio das atividades com valores 
manifestamente inexequíveis. 

 
6.9 No julgamento do Programa de Trabalho, para definição da Nota Técnica (NT), será considerado o 
somatório dos resultados obtidos por cada fator de avaliação (valor do ponto alcançado vezes o peso 
instituído), divididos por 03 (três) conforme fórmula a seguir: 

 
NT= (F1x 3)+ F2+ F3 

3 
 

6.10 O Julgamento será definido através do ITP (Índice Técnico do Projeto), que consistirá no resultado 
da apuração obtida na Nota Técnica (NT), dividida pela maior pontuação de Nota Técnica (MNT) dentre 
todas as propostas: 

 
ITP = NT 

MNT 
 

6.11 No julgamento da Proposta de Orçamento, para a definição da Nota de Preço (NP) serão avaliados 
os Preços Propostos (PP) pelos participantes em cotejo com a Proposta de Menor Preço (MP) dentre 
todas as propostas apresentadas, conforme fórmula a seguir: 

 
NP = MP 

PP 
 

6.12 No julgamento da Proposta de Investimento, da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA, para a 
definição da Nota de Investimento (NINV) serão avaliados os Preços Propostos (PP) pelos 
participantes em cotejo com a Proposta de Menor Preço (MP) dentre todas as propostas 
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apresentadas, conforme fórmula a seguir: 
NINV = MP 

PP 
 

6.13 A classificação das PROPOSTAS DE TRABALHO E DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO referente a 
UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA far-se-á pela média ponderada das Notas Técnicas, das 
Notas de Preço e Nota de Investimento mediante a aplicação da seguinte fórmula com os 
respectivos pesos: 

 
PROJETO: PESO = 60 
PROPOSTA DE PREÇOS: PESO = 20 
INVESTIMENTO: PESO = 20 

Onde: 
 

A- Avaliação 
ITP- Projeto 
NP- Proposta de Preços. 
NINV - Investimento 

 
A= ([ITPx60] + [NPx20]) + [NINVx20]) 

10 
 

6.14 Havendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão Especial de Seleção valorizará, pela 
ordem, a entidade participante que obtiver uma maior pontuação nos critérios denominados “F.3– 
Qualificação Técnica” e “F. 1– Atividade”, ambos previstos nos ANEXOS IV deste Edital. 

 
6.15 A Comissão Especial de Seleção poderá negociar o preço proposto com a entidade mais bem 
classificada, com vistas à sua redução. 

 
6.16 Após a negociação, se houver, a Comissão Especial de Seleção examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 
6.17 Após parecer da Procuradoria Geral do Município atestando da regularidade do processo, a 
Secretaria de Saúde emitirá parecer técnico e homologará o resultado final, declarando vencedora da 
CONVOCAÇÃO PÚBLICA a entidade classificada que atingir a maior média ponderada na fórmula 
descrita no Item 6.14 para UPA VILA VELHA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA. 

 
6.18 A PROPOSTA DE TRABALHO apresentada deverá obedecer aos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

 
6.19 A Secretaria Municipal de Saúde comunicará formalmente, mediante publicação na imprensa 
oficial e disponibilização no site oficial do Município (http://www.vilavelha.es.gov.br/), o resultado do 
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julgamento, com a menção da entidade selecionada, para fins de celebração do contrato. 
 

VII. RECURSOS  
 

7.1 Recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação da 
decisão final no Diário Oficial e outros meios de comunicação. 

 
7.2 A falta de manifestação no prazo estipulado importará na perda do direito de recorrer. 

 
7.3 Interposto o recurso, será dada ciência dele, por meio do Diário Oficial do Município de Vila Velha, 
para que os demais interessados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data da publicação, 
apresentem contrarrazões, caso haja interesse. 

 
7.4 Recebido o recurso, a “Comissão Interna Julgadora dos Projetos e análise dos processos de 
Qualificação e Seleção das entidades do Terceiro Setor” poderá reconsiderar sua decisão. 

 
7.5 A decisão final do (s) recurso (s), devidamente motivada, deverá (ão) ser proferida (s) no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, observando o disposto no §7º, art. 13 do Decreto Municipal nº 352/19 e 
publicada no Diário Oficial do Município. 

 
7.5.1 A motivação deve ser explicita clara e congruente, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. 

 
7.5.1.1 Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

 
7.5.1.2 A decisão final sobre a escolha da entidade deverá ser publicada e observar o 
disposto nos §8º e §9º do art. 13 do Decreto Municipal nº 352/2019. 

 
7.6 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 

 
7.6.1 Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade 
responsável pela condução do processo de Chamamento. 

 
7.7 O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 
passíveis de aproveitamento. 

 
7.8 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria 
Municipal de Saúde, em dias úteis nos horários de 09h às 17h. 

 
7.8.1 Havendo interesse em cópias do processo, o proponente deverá requerê-las por escrito, 
sendo as mesmas executadas à custa do interessado. 
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VIII. DO REPASSE  
 

8.1 Os repasses à ENTIDADE encontram-se detalhados no ANEXO TÉCNICO II DA MINUTA DO 

CONTRATO (ANEXO X), denominado “Sistema de Repasse”, o qual as partes deverão seguir. Do valor 

total de custeio contratado anualmente, no importe de R$ 25.690.098,00 (Vinte e cinco milhões, 

seiscentos e noventa mil e noventa e oito reais). 

Para o ano de 2021/2022 o repasse será de: 
 

8.1.1 90% (noventa por cento) serão repassados em 12 (doze) parcelas mensais no valor total 
de R$ 1.926.757,35 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e sete 
reais e trinta e cinco centavos); 

 
8.1.2 10% (dez por cento) serão repassados mensalmente, juntamente com as parcelas da 
parte fixa, com valor estimativo de R$ 214.084,15 (duzentos e quatorze mil e oitenta e quatro 
reais e quinze centavos), vinculado à avaliação dos indicadores de qualidade. 

 
8.2 Os indicadores de qualidade constam no ANEXO TÉCNICO III DA MINUTA DO CONTRATO 
(ANEXO X). 

 
8.3 A Administração poderá repassar para a Entidade recursos de investimentos, após aprovação 
do projeto pela Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de bens ou para reforma predial, caso 
necessário, os quais integrarão o patrimônio do município, conforme previsto no art. 5º, §12 c/c 2º, I, 
i da Lei Municipal nº 6.214/19. 

 
8.4 No caso excepcional de o quantitativo mensal de pacientes extrapolar o limite máximo 
permitido por 06 (seis) meses consecutivos fará jus a Entidade a solicitar avaliação acerca do 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 
8.5 Caso haja redução do número mínimo de atendimentos previsto no ANEXO TÉCNICO II DA 
MINUTA DO CONTRATO (ANEXO X) por 06 (seis) meses consecutivos, as partes transigirão no sentido 
de ser reduzido o valor mensal a ser repassado à Entidade, formalizando, obrigatoriamente, por meio 
de termo aditivo eventual alteração contratual. 

 

IX. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

9.1 Os recursos necessários ao repasse para fazer frente às despesas inerentes a este Contrato correrá 
a cargo da seguinte dotação orçamentária e elemento de despesa: 
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X. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL ELEMENTOS DA 
DESPESAS 

FONTE/DOTAÇÃO 

10.302.2102.4.151:implantação, manutenção 
e desenvolvimento das açõe de média e alta 
Complexidade 

3.3.50.43.00 
Subvenções Sociais 

Nº reduzido: 2158 
1.211.0000.0000 
2.214.0000.0000 

10.302.2106.4.766: manutenção de Pronto 
Atendimento, aquisição de equipamentos, 
mobiliarios e veiculos 

4.4.50.42.00 
Auxílios 

Nº reduzido: 2320 
1.211.0000.0000 
2.215.0000.0000 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 
 

 

10.1 Somente serão considerados pela Comissão, em qualquer fase deste procedimento, consultas, 
pleitos ou reclamações, que tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas no 
Protocolo Geral da Prefeitura de Vila Velha, no máximo até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para o recebimento dos envelopes. Após, estas devem ser enviados para o e-mail: 
comissao.terceirosetor@vilavelha.es.gov.br, apenas para que haja o devido rastreio destes 
protocolos. 

 
10.1.1 Nos pedidos encaminhados, os interessados deverão identificar-se (CNPJ, Razão Social e 
nome do representante) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, 
telefone, fax e e-mail). 

 
10.1.2 Os esclarecimentos formulados serão divulgados por meio de correio eletrônico e/ou 
através do site oficial da PMVV, no link de licitações, em campo especifico do Edital em 
referência, em até 3 (três) dias úteis contados do pedido, prorrogados, quando necessário, por 
mais 2 (dois) dias úteis. 

 
10.1.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos farão parte integrante do processo 
referente à CONVOCAÇÃO PÚBLICA para todos os fins de direito. 

 
10.1.4 A ausência de pedidos de informações e esclarecimentos pressupõe que os elementos 
fornecidos no Edital são suficientemente claros e precisos para todos os atos a se cumprirem 
no âmbito do processo de seleção, não restando direito para qualquer reclamação ulterior, 
considerando que a participação na CONVOCAÇÃO PÚBLICA implica a integral e incondicional 
aceitação de todos os termos e condições deste Edital. 
 

10.1.5 Às interessadas cabem acessar assiduamente endereço Site Oficial da PMVV, bem 
como os endereços de e-mail cadastrados na retirada de Edital, para tomarem conhecimento 
das perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre esclarecimentos referentes a este 
Edital. 
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XI. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

 

11.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes, no Setor de 
Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha, aos cuidados da 
Comissão Especial de Chamamento Público. Devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, quando necessário, por mais 2 (dois) dias úteis. 

 
11.2 Até 2º (segundo) dia útil antes da data fixada para a entrega dos envelopes, as organizações sociais 
poderão impugnar o edital, sob pena de decadência do direito. 

 
11.3 A intimação e divulgação dos atos do presente CHAMAMENTO PÚBLICO será feita por publicação 
no Diário Oficial de Vila Velha. 

 

XII. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

12.1 O Contrato de Gestão, além de especificar o objeto, discriminará as atribuições, responsabilidades 
e obrigações das partes na operacionalização da gestão da referida unidade, compreendendo a 
execução das atividades e serviços de assistência à saúde, metas operacionais, definição dos 
indicadores de avaliação de desempenho e de qualidade na prestação dos serviços, prazo de execução, 
bem como a sistemática econômico-financeira da gestão. 

 
12.2 De acordo com o Termo de Permissão de Uso constante do Anexo III deste Edital, a entidade 
selecionada receberá, a título de permissão de uso, bens móveis e imóveis para a fiel execução do 
objeto contratual. 

 
12.3 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 na Secretaria Municipal de Saúde. 

 
12.4 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, sem 
prejuízo das sanções previstas na legislação que rege este processo de seleção. 

 
12.4.1 O prazo a que se refere o item anterior 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 de Saúde. 

 
12.4.2 Na ocorrência do estabelecido no item 12.4, poderá a Comissão Especial de Seleção, 
desde que autorizada pelo Secretário Municipal de Saúde, convocar as Organizações Sociais 
remanescentes, participantes do processo de CONVOCAÇÃO PÚBLICA, na ordem de 
classificação, para assinatura do Contrato de Gestão ou revogar o procedimento. 
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12.5 A participação da entidade nesta CONVOCAÇÃO PÚBLICA implica aceitação integral e irretratável 
dos termos, cláusulas, condições e anexos deste instrumento, bem como observância dos 
regulamentos administrativos e das normas técnicas e legislações aplicáveis. 

 

12.6 A entidade participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados, podendo a Comissão Especial de Seleção inabilitá-la ou desclassificá-la, 
conforme a hipótese, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente, caso seja 
constatada a ocorrência de imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos 
apresentados. 

 
12.7 É facultado à Comissão Especial de Seleção ou autoridade superior, em qualquer fase do 
procedimento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a criação de exigência não prevista neste Edital. 

 
12.7.1 A entidade que não fornecer os esclarecimentos solicitados no prazo de 24 (vinte e 
quatro horas) horas será considerada desclassificada. 

 
12.8 Os erros materiais irrelevantes, assim considerados os que não prejudiquem a compreensão e 
avaliação das propostas, bem como não contrariem a essência do Edital, serão objeto de saneamento, 
mediante ato motivado da Comissão Especial de Seleção. 

 
12.9 Os casos omissos, as questões não previstas neste Instrumento e as dúvidas serão dirimidos pela 
Comissão Especial de Seleção, ouvindo a Procuradoria Geral do Município, se for o caso, observada a 
legislação vigente e respeitado os prazos estabelecidos neste Instrumento. 

 
12.10 É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de uma entidade 
participante. 

 
12.11 Os documentos necessários às comprovações exigidas neste Edital deverão ser apresentados, 
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, publicação em órgão de 
Imprensa Oficial ou por autenticação direta pela Comissão, quando apresentada simultaneamente a 
cópia e original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes. 

 
12.11.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do ajuste, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
12.12 A Administração se reserva no direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por 
despacho motivado, adiar ou revogar a presente SELEÇÃO, sem que isso represente motivo para que 
as ORGANIZAÇÕES SOCIAIS participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
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12.13 As retificações do presente EDITAL, por iniciativa da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ou 
provocadas por eventuais impugnações, serão publicadas no Diário Oficial do Município de Vila Velha. 
Além disso, caso interfiram na elaboração dos PLANOS DE TRABALHO e/ou PROPOSTAS FINANCEIRAS, 
deverão importar na reabertura do prazo para entrega dos mesmos, a critério da Comissão Especial de 
Chamamento Público. 

 

12.14 Este procedimento poderá ser revogado, em razão de conveniência e oportunidade, ou anulado, 
em caso de vício, sem que gere qualquer tipo de indenização aos interessados. 

 
12.15 Fazem parte integrante deste Edital: 

 ANEXO I - Termo de Referência UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA; 
 ANEXO II - Plantas arquitetônicas da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA; 
 ANEXO III – Termo de Permissão de uso de Bens Públicos e Relação patrimonial de bens 

existentes na UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA; 
 ANEXO IV - Matriz de Avaliação e Parâmetros para Julgamento e Classificação dos Programas 

de Trabalho; 
 ANEXO V - A - Planilha padronizada para apresentação da Proposta de Orçamento; 
 ANEXO V - B - Dimensionamento de pessoal; 
 ANEXO V - C - Listagem dos equipamentos e materiais da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA 

em aquisição pela SEMSA. 
 ANEXO VI – A - Modelo de Atestado de Vistoria da Unidade de Saúde; 
 ANEXO VI - B – Modelo de Declaração de Conhecimento e Cumprimento; 
 ANEXO VII – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; 
 ANEXO VIII – Declaração de Idoneidade para contratar com a Administração Pública; 
 ANEXO IX – Declaração do Dirigente da Organização Social de Pleno conhecimento do objeto a 

ser pactuado e de suas condições; 
 ANEXO X – Minuta de Contrato de Gestão da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA e seus 

anexos, sendo: 
a) Anexo Técnico I – Descrição de Serviços; 
b) Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento. 
c) Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade. 

 
 ANEXO XI – Decreto de nomeação que designa a Comissão Interna Julgadora dos Projetos e 

Análise dos processos de qualificação e seleção das entidades do Terceiro Setor e declarações 
de inexistência de impedimento de seus membros. 
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XIII. CRONOGRAMA  
 

EVENTOS PRAZOS 
Prazo para manifestação de interesse 45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação doEdital. 
Prazo máximo para recebimento de 
Pedidos de Esclarecimento ou 
Impugnação ao Edital 

Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a entrega 
dos envelopes I e II. 

Entrega dos Envelopes I e II Dia 16/08/2021 – de 9h00min às 9h30min 
Abertura dos Envelopes I e II Dia 16/08/2021 – às 10h0min 
Interposição de Recursos ao Resultado 
do Certame 

Até 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do resultado 
final do certame no Diário Oficial. 

 

Vila Velha, 30 de junho de 2021. 
 
 
 

Sheila Batista dos Santos 
Presidente de Comissão Especial de Chamamento Público 

 
 

De acordo com a minuta de edital acima elaborado, aprovo e autorizo o prosseguimento: 
 
 
 

Vila Velha, 30 de junho de 2021. 
 
 
 

Cátia Cristina Vieira Lisboa 
Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXOS 

Gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde na UPA Zilda Arns. 

Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social 

na área de saúde no município de Vila Velha, para a gestão, operacionalização e execução dos serviços 

de saúde na UPA Zilda Arns, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS, diretrizes, programas 

da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, além das especificações, quantitativos, 

regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações 

especificadas neste documento. 

O município de Vila Velha pertence à Região de Saúde Metropolitana da Grande Vitória, composta 

pelos municípios de Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Fundão, Viana e Guarapari. Está organizado 

em 05 (cinco) regiões intermunicipais, segundo a Lei Municipal nº 4.707 de 10 de setembro de 2008, 

revisada pelas Leis nº 4.991/2010 e nº 5.148/2011, estabelecendo os limites dos 92 (noventa) bairros. 

Estas Regiões Administrativas correspondem a 66,93 km2 dos 210 km2, ou seja, cerca de 32% da área 

territorial do município. As demais áreas são formadas por áreas de Zona Rural e áreas de Extensão 

Urbana (Fonte: Plano Municipal de Saúde acessível 

https://www.vilavelha.es.gov.br/midia/paginas/PMVV_PMS_2018-2021_15-10-2018.pdf). 

 
Seguem abaixo os bairros que compõem as 05 (cinco) regiões: 

 
 Região I - Centro, Boa Vista I, Boa Vista II, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino 

Espírito Santo, Glória, Ilha dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, Praia da 

Costa, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Residencial Coqueiral, Soteco e Vista da Penha; 

 Região II - Ibes, Araçás, Brisamar, Cocal, Darly Santos, Guaranhuns, Ilha dos Bentos, Jardim 

Asteca, Jardim Colorado, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Nossa Senhora da Penha, 

Nova Itaparica, Novo México, Pontal das Garças, Santa Inês, Santa Mônica Popular, Santa 

Mônica, Santos Dumont, Vila Guaranhuns e Vila Nova; 

III. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO E DA REDE MUNICIPAL 

II. OBJETIVO DO CONTRATO 

I. OBJETO DO CONTRATO 
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 Região III - Aribiri, Argolas, Ataíde, Cavalieri, Chácara do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha 

da Conceição, Ilha das Flores, Paul, Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Sagrada Família, Santa 

Rita, Vila Batista, Vila Garrido e Zumbi dos Palmares; 

 Região IV - Cobilândia, Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do 

Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale 

Encantado e Pólo Empresarial Novo México; 

 Região V - Barra do Jucu, Balneário Ponta da Fruta, Barramares, Cidade da Barra, Interlagos, 

Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Morro da Lagoa, Normília da Cunha, 

Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa 

Paula II, São Conrado, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, Vinte e Três de Maio e Xuri. 

 
Segundo dados do IBGE (2019), Vila Velha possui 210.255 km² de área territorial. Em 2020, a população 

estimada do município era de 501.325 pessoas e a densidade demográfica, em 2010, de 1.973,59 

hab/km. 

 
A rede própria de serviços de saúde do município de Vila Velha é composta por 10 (dez) Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), 09 (nove) Unidades de Estratégia da Saúde da Família (USF), 01 (uma) Unidade 

de Cuidados Específicos e Saúde Bucal Básica, Consultório na Rua, 01 (um) Centro Municipal de Atenção 

Secundária (CEMAS), 01 (um) Centro de Referência em IST/AIDS e Hepatites Virais (CR IST/AIDS), 01 

(um) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD), 

01 (um) Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSij), 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS II), 01 (um) Centro de Referência de Atendimento ao Idoso (CRAI), Vigilância Sanitária (VISA), 

Vigilância Ambiental (VA), Vigilância Epidemiológica (VE), Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), 02 

(dois) Prontos Atendimentos 24 horas, Cobilândia (PAC) e Glória (PAG), este último gerenciado pela 

Organização Social Instituto da Gestão e Inovação da Saúde (IGIS), e 01 (um) Hospital Municipal de 

Cobilândia (HMC). 

 
A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente 



Proc.: 13210/2021 
Folha: 
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Secretaria Municipal de Saúde 

23   

 

 

na situação de saúde das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção do SUS, devendo se orientar 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. 

 
A cobertura das equipes de APS do município corresponde a 64,60% da população (Fonte: APS/ 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, dezembro/2020). O município possui 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com cobertura de 29,34% da população pela 

Estratégia de Saúde da Família (Fonte: e-gestor.saude.gov.br). 

 
Compõem também a estrutura dos serviços de saúde as Vigilâncias Ambiental, Sanitária e 

Epidemiológica. A VISA desenvolve ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários. Para isso, realiza atividades como: licenciamento, fiscalização, 

monitoramento de produtos e serviços, investigação de surtos e agravos, além da orientação e 

educação em saúde e o atendimento às denúncias. 

 
A Vigilância Epidemiológica é responsável pela coleta de dados e informações, investigação e 

levantamentos de dados necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças 

e de situações de agravos à saúde da população. Também é responsável pela coordenação do 

Programa de Controle à Tuberculose e do Programa de Controle à Hanseníase. 

 
A Vigilância Ambiental identifica as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais 

relacionados às doenças ou outros agravos à saúde, desenvolve atividades como: ponto estratégico 

(PE) para proliferação de mosquitos - bloqueio de transmissão - Ultrabaixo Volume (UBV) leve - 

Reconhecimento Geográfico (RG) - Disque Dengue - Educação em Saúde e Mobilização Social. 

 
Para atender a rede SUS municipal, a SEMSA conta com contratos assistenciais nas áreas de: exames 

laboratoriais (patologia clínica, cito-patologia e anatomia patológica) e exames de imagem e 

diagnóstico (radiografia, ultrassonografia, mamografia e métodos gráficos cardiológicos). 

 
A Atenção Especializada se caracteriza por meio de um conjunto de ações, práticas, conhecimentos e 

serviços de saúde realizados em ambiente ambulatorial dos centros de especialidades e dos hospitais, 

com equipamentos médico-hospitalares e profissionais especializados (médicos, dentistas, 
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fisioterapeutas, psicólogo, fonoaudiólogos, etc.) que englobam a utilização de equipamentos médico- 

hospitalares e profissionais especializados para a produção do cuidado em média e alta complexidade. 

 
No Centro Municipal de Atenção Secundária – CEMAS “Mais Saúde” são concentrados atendimentos 

médicos especializados, programas estratégicos (PROPÉ – Programa de Proteção ao Pé Diabético, Pré- 

Natal de Alto Risco, Prevenção do Câncer de Útero e de Mama e outros) e serviços auxiliares de 

diagnose e terapia (eletrocardiograma, eco cardiograma, teste ergométrico, ultrassonografia, 

mamografia, colposcopia e outros), para atender a demanda advinda da rede integrada da Atenção 

Primária, Secundária e Terciária. 

 
A Central de Regulação atua regulando o acesso da população própria aos estabelecimentos de saúde 

sob gestão municipal e garantindo o acesso às consultas e exames especializados pactuados com a 

gestão estadual. 

 
Considerando que o município realiza a gestão parcial da média complexidade, cotas distribuídas pela 

Superintendência Regional de Saúde de Vitória/Secretaria de Estado da Saúde (SESA) destinadas a 

consultas, exames e procedimentos ambulatoriais especializados são disponibilizadas ao município. 

 
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) destina-se à oferta de suporte assistencial, desenvolvido por 

equipe multiprofissional qualificada que garante o atendimento aos usuários em toda rede pública de 

saúde do município e a manutenção do CAPS AD, CAPSi e CAPS II. 

 
O CAPS AD compõe a RAPS. É composto por equipe multiprofissional que atua sob a perspectiva 

interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack 

e outras drogas, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (MS). O CAPS AD encontra-se 

alinhado à Política de Saúde Mental e aos pressupostos da reabilitação psicossocial. É um serviço de 

saúde que oferece atendimentos diários. Sua atuação é pautada na clínica ampliada, tendo como 

ferramentas ações interdisciplinares, coletivas, de promoção da saúde e na lógica da redução de danos. 

 
O CAPS II também é um dos componentes da RAPS, que acolhe pessoas com transtorno mental grave 

e persistente na modalidade de atenção diária, ou seja, os pacientes são acolhidos diurnamente por 

um ou dois turnos no serviço onde recebem acolhida, alimentação e cuidados em saúde 

individualmente ou coletivamente. O serviço objetiva a reabilitação e reinserção social de seus 
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usuários, ajudando-os a reconstruir seus projetos de vida e readquirir autonomia para participação na 

vida social e comunitária. 

 
A RAPS é ainda estruturada pelo CAPSi, que acolhe pessoas com transtorno mental grave e persistente 

na modalidade de atenção diária, através de equipe multiprofissional, oferecendo cuidado em 

liberdade para a sua reabilitação social. É um lugar de referência e acompanhamento para crianças e 

adolescentes (0 a 17 anos) com transtornos mentais graves e persistentes como autismo, psicoses, 

neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição, estão impossibilitados de estabelecer e manter 

laços sociais, incluindo por decorrência do uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas). 

 
O CR IST/AIDS destina-se à identificação precoce de pessoas infectadas por doenças virais, ao 

aconselhamento e à promoção de ações de educação em saúde voltadas à redução do risco e 

vulnerabilidade, e ao fomente de práticas mais seguras destinados os programas de prevenção das IST, 

HIV e Hepatites Virais. Tem seus serviços contínuos ampliados e fortalecidos por meio da implantação 

e formação de equipe multiprofissional de referência no atendimento às vítimas de violência com o 

Centro de Acolhimento à Vida (CAV). 

 
No que se refere a serviços odontológicos, o CEO oferta à população serviços especializados de 

qualidade destinados ao diagnóstico bucal com ênfase na detecção do câncer de boca, periodontia 

especializada, pequenas cirurgias orais, endodontia, atendimento a portadores de necessidades 

especiais, entre outros atendimentos. Visando a ampliação e fortalecimento de suas atividades, há 

previsão de pactuação para implantação de CEO Tipo 2. 

 
A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) promove a articulação e integração de todos os 

equipamentos de saúde objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários 

em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna. A RUE promove 

a interface com vários pontos da rede, incluindo Vigilância em Saúde e Atenção Básica, com o objetivo 

de reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência. Para tanto, conta com os 

seguintes serviços: Atenção Domiciliar (Melhor em Casa), Pronto Atendimento; Hospital Municipal; 

Serviço de Atendimento Móvel às Urgências; Sala de Estabilização; Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA 24h) e o Conjunto de Serviços de Urgência 24 Horas. 
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A Atenção Domiciliar (AD) por definição é uma modalidade de atenção à saúde integrada à Rede de 

Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de 

doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade 

de cuidados. 

 
A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em 

situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de 

vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, 

paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, 

família e cuidador. Será organizada em três modalidades: AD1, AD2 e AD3. 

 
Considera-se elegível, na modalidade AD 1, o usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados 

com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se 

pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores. A prestação da assistência à saúde 

na modalidade AD 1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de 

acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso. 

 
Considera-se elegível na modalidade AD 2 o usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de 

abreviar ou evitar hospitalização, apresente: 

 
I - Afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e 

sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação; 

II - Afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela 

doença, que demande atendimento no mínimo semanal; 

III - Necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com 

o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou 

IV - Prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal. 
 

Considera-se elegível, na modalidade AD 3, usuário com qualquer das situações listadas na modalidade 

AD 2, quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento (s) ou 

agregação de procedimento(s) de maior complexidade (por exemplo, ventilação mecânica, 
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paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando 

períodos maiores de acompanhamento domiciliar. 

 
O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de responsabilidade do Serviço 

de Atenção Domiciliar (SAD). 

 
O SAD é um serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de 

urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e 

operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes 

Multiprofissionais de Apoio (EMAP). 

 
Dentro da RUE o SAD tem um importante papel como instrumento de desospitalização liberando assim 

leitos hospitalares e as portas de urgência otimizando assim, a utilização de leitos e recursos 

hospitalares. Tem papel significativo para redução os custos da atenção, diminuindo os riscos de 

infecções com a oferta de cuidados de média complexidade no ambiente domiciliar proporcionando 

um cuidado ampliado que não se restringe aos aspectos biológicos da doença no qual a equipe possui 

maior permeabilidade aos diferentes aspectos vivenciados pelos usuários e suas famílias. 

 
Os Prontos Atendimentos são estruturas de complexidade intermediária entre as UBS, USF e a rede 

hospitalar, devendo funcionar 24horas por dia, todos os dias da semana, e compor uma rede 

organizada de atenção às urgências e emergências, com pactos e fluxos previamente definidos, com o 

objetivo de garantir o acolhimento aos pacientes, intervir em sua condição clínica e contra referenciá- 

los para os demais pontos de atenção da RAS, para os serviços da atenção básica ou especializada ou 

para internação hospitalar, proporcionando a continuidade do tratamento com impacto positivo no 

quadro de saúde individual e coletivo da população. 

 
O Pronto Atendimento de Cobilândia oferta atendimento de urgência e emergência 24 horas ao dia 

com prestação de serviço em clínica médica. 

 
O Pronto Atendimento da Glória é um serviço de atendimento de urgência e emergência 24 horas ao 

dia com prestação de serviço em: urgências odontológicas, clínica médica, pediatria e cirurgião geral 

para pequena cirurgia. 
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IV. JUSTIFICATIVA 

 

O Hospital Municipal de Cobilândia é um serviço de atendimento de urgência e emergência 24 horas 

ao dia com prestação de serviço em Ginecologia/Obstetrícia e Neonatologia. 

 
Estas três portas de urgência municipais funcionam 24 horas ininterruptas, em todos os dias da 

semana, com equipe assistencial multiprofissional qualificada garantindo acesso à assistência de 

urgência e emergência. 

 
Como dito anteriormente, a RUE deve se articular com outros pontos da rede para garantir 

atendimento seguro, qualificado e adequado às situações de urgência da Rede de Atenção à Saúde. 

Sendo assim a RUE se articula com a APS buscando a ampliação do acesso, o fortalecimento do vínculo, 

a responsabilização e o primeiro atendimento às urgências e emergências, em ambiente adequado, 

até a transferência/encaminhamento dos pacientes a outros pontos de atenção, quando necessário, 

mediante implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. 

 
Outra articulação da RUE é com o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU, e Centrais de 

Regulação Médica de Urgências, uma vez que este serviço ordena o fluxo assistencial e disponibiliza 

atendimento precoce e transporte adequado, rápido e resolutivo às vítimas acometidas por agravos à 

saúde de natureza clínica, cirúrgica, gineco-obstétrica, traumática e psiquiátricas mediante o envio de 

veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e/ou acionado por uma Central 

de Regulação das Urgências. 

 
Há também articulação da RUE municipal com a SESA compondo e participando da construção de grade 

de referência, câmaras técnicas padronização e pactuações com a RUE estadual. 

 

 

O SUS garante em sua linha de cuidado a assistência ao usuário desde a atenção primária até os 

procedimentos mais complexos, de forma organizada e hierarquizada. 

 
A atenção à saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários, com 

atenção acolhedora, resolutiva e humanizada, com seus recursos humanos e técnicos e oferecendo, 

segundo o grau de complexidade de assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços 

de saúde adequados. 
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As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas são Unidades pré-hospitalares, de natureza 

pública, que integram as redes de urgência e emergência e constituem o componente pré-hospitalar 

fixo. A prestação de serviços de apoio técnico, operacional e atividades acessórias, com fornecimento 

de materiais e insumos, visam atender as necessidades de operacionalização da Unidade de Saúde. 

Estão implantadas em locais estratégicos, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às 

Urgências. 

 
As UPAs têm como atividade fim o atendimento ao usuário quanto aos cuidados de saúde. Objetivam 

assistir à população com pronto atendimento médico e exames complementares pertinentes, 

implementado ainda a ferramenta do acolhimento com avaliação e classificação de risco. Estas 

características reduzem o tempo de espera, evitam o deslocamento desnecessário e excessivo dos 

usuários, melhoram a atenção e diminuem a sobrecarga assistencial das Unidades Hospitalares 

regionais. 

 
A atenção às urgências e emergências é fundamental para a preservação da vida dos cidadãos. Desta 

forma, o investimento dos gestores na estruturação da linha de cuidado voltada a este tema é de 

extrema relevância. Qualificar a operacionalização da UPA impacta diretamente no ordenamento do 

acesso aos outros pontos de atenção que compõem a RUE. 

 
Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo, são necessárias ações de logística e 

abastecimento específicas, gerenciamento de pessoas, faturamento e informações sobre saúde 

concernentes ao atendimento do público em geral. As estruturas físicas e logísticas, bem como os 

processos, são interligadas de forma que o funcionamento de um componente interfira em todo o 

conjunto e no resultado final da prestação do serviço. 

 
As UPAs, em função de seu caráter ininterrupto de atendimento e de se caracterizarem como principal 

porta de entrada de urgências são estruturas que possuem alto custo de manutenção, o que impõe ao 

gestor municipal buscar alternativas que proporcionem maior economicidade na sua manutenção, sem 

prescindir de requisitos como humanização, qualidade do atendimento e segurança do paciente. 

 
Nesse sentido, o gestor municipal identificou experiências exitosas de gestão de UPA em outros 

municípios do país, que utilizaram o modelo de gestão qualificada por meio da prestação de serviço 
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em saúde por Organização Social (OS). Assim, em 2015 foi implantado no Pronto Atendimento da 

Glória o modelo de gestão por OS, sendo esta uma alternativa capaz de proporcionar maior 

economicidade na manutenção do serviço, que garante agilidade no gerenciamento do serviço de 

saúde, na contratação e movimentação de recursos humanos, na compra de insumos e serviços de 

apoio. 

 
A administração pública tem como princípio constitucional, dentre outros, a busca incessante por 

eficiência em todos os serviços ofertados aos cidadãos, direta ou indiretamente, por força dos 

preceitos existentes na Constituição Federal de 1988. O princípio da eficiência implementou o modelo 

de administração pública gerencial voltada para um controle de resultados na atuação estatal, ou seja, 

a partir disso, os atos da administração devem ser realizados com a maior qualidade, competência e 

eficácia possível em prol da sociedade. 

 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002, p. 83) afirma que uma administração eficiente pressupõe 

qualidade, presteza e resultados positivos, constituindo, em termos de administração pública, um 

dever de mostrar rendimento funcional, perfeição e rapidez dos interesses coletivos. Ressalta também 

que o princípio da eficiência “apresenta dois aspectos: pode ser considerado em relação ao modo de 

atuação de agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para 

lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a 

administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na 

prestação do serviço público. ” 

 
Outros doutrinadores também discorreram sobre o tema, como Alexandre de Moraes (1999, p. 30) 

que ponderou: “impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem 

comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 

participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos 

critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira 

a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Nota-se que não se trata de 

consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim 

maior do Estado, a prestação de serviços essenciais à população, visando a adoção de todos os meios 

legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum. ” 
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Assim, a doutrina e jurisprudência modernas mostram que, para garantir a eficiência, é necessário que 

os serviços sejam prestados com excelência, com custos praticados no mercado, demonstrando a 

vantajosidade e resultados com qualidade, transparência, moralidade e cumprindo todas as leis 

vigentes. Importante frisar que estudos recentes sobre o tema concluem que não só de praticar o 

menor preço, mas sim o “melhor preço”, unindo custos condizentes com a média do mercado, maior 

qualidade, transparência, legalidade, presteza e resultados positivos. 

 
Portanto, o presente termo objetiva atender à demanda do sistema municipal de saúde em 

consonância com os requisitos da administração pública, especialmente no que tange à transparência, 

eficiência e economicidade, mantendo o compromisso do gestor municipal na preservação da vida, 

disponibilização à população de ações e serviços de saúde contínuos, seguros e de qualidade. 

 
Com esta opção a expectativa do gestor municipal é de que sejam obtidos os seguintes benefícios: 

 
 Qualificação da RUE, mediante o aprimoramento da gestão da UPA, impactando 

indicadores de eficácia e eficiência, como a redução do tempo resposta; 

 Racionalização e integração de processos com gerência única; 

 Continuidade dos atendimentos, minimizando interrupções decorrentes de falta de 

manutenção, de insumos ou de reposição de equipamentos, bem como ausência de 

médicos e técnicos especializados; 

 Economicidade, especialmente na contratação e manutenção de profissionais que integram 

as equipes das UPAs; 

 Aprimoramento da gestão municipal, com a possibilidade de acompanhar o desempenho 

de UPA com diferentes modelos de gerenciamento, proporcionando melhor 

fundamentação para escolhas futuras, antecipando-se a cenários adversos com 

consequente impacto para a população. 

 
O modelo proposto de gestão de serviços obedecerá aos princípios e diretrizes do SUS, observando as 

políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a missão da Administração. 

 
Exercerá um papel de alta relevância no atendimento de sua população-alvo, por se tratar de unidade 

de elevada resolutividade, bem como possuirá recursos técnicos atualizados, para complementação 
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de diagnósticos e tratamentos. Atenderá às normas preconizadas pelo MS, especialmente as 

referentes ao atendimento humanizado e integral à saúde, e utilizará como contra referência hospitais, 

clínicas, laboratórios e serviços complementares à sua vocação, de acordo com a grade de referência 

da SESA/ES. 

 
Importante destacar que no cenário das necessidades de atendimento das demandas de urgência e 

emergência da população residente no município de Vila Velha, os registros de produção apontam que 

os serviços de urgência recebem uma demanda expressiva de usuários oriundos das regiões I, III e IV. 

 
 

Nº de consultas realizadas* no PA da Glória por especialidade nos anos de 2017, 2018, 2019 e 
2020** 

   

Médico 
Cirurgião 

Geral 

 

Atendimento por 
Especialidade* 

 
 

 
Médico Clínico Médico 

Pediatra 

 
Odontólogo 

 
Total 

 
 

251.842 
 

237.646 

271.201 
 

194.471 

147.889 82.105 11.822 10.026 ANO 2017 
 

131.711 80.349 14.369 11.217 ANO 2018 
 

163.061 82.318 14.270 11.552 ANO 2019 
 

142.473 33.607 10.699 7.692 ANO 2020** 

Fonte: TABWIN 

*A ação selecionada para o atendimento por especialidade, corresponde à soma da produção dos 
seguintes procedimentos: 03.01.06.002-9 - atendimento de urgência com observação até 24 horas 
em atenção especializada; 03.01.06.009-6 - atendimento médico em unidade de pronto 
atendimento; 030106006-1 – atendimento de urgência em atenção especializada. 

**Ano 2020: não disponível o quantitativo referente a todo o período de 12 meses. No período de 
abril a setembro houve queda no nº de atendimentos devido a pandemia Covid-19, período em que 
a procura pelos serviços do PA Glória deu-se mais por aqueles pacientes que apresentavam 
sintomatologia gripal, nesse período o comércio e outros serviços estavam com restrição de 
funcionamento, o que fez diminuir a circulação de pessoas na cidade (Relatório Fiscalização 
referente 11º semestre). 
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Nº de consultas realizadas* no PA de Cobilândia na especialidade médico clínico nos anos de 
2017, 2018, 2019 e 2020** 

 
 
 

Atendimento por Especialidade Médico Clínico* 

ANO 2017 

ANO 2018 

ANO 2019 

ANO 2020** 

101.086 

140.739 

128.761 

35.196 

Fonte: TABWIN 

 
*A ação selecionada para o atendimento do médico clínico, corresponde à soma da produção dos 
seguintes procedimentos: 03.01.06.002-9 - atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em 
atenção especializada; 03.01.06.009-6 - atendimento médico em unidade de pronto atendimento. 

**Ano 2020: dados até outubro/2020. 

 

No ano de 2019 o nº de atendimentos diários nos Prontos Atendimentos da Glória e de Cobilândia foi 

de 1.095,78 pacientes, o que representa 13,3% a mais quando comparado à média de atendimentos 

diários no ano 2017 e de 5,6% a mais se comparado ao ano de 2018. 

 

CONSULTAS REALIZADAS NAS UNIDADES 
DE PRONTO ATENDIMENTO DA GLÓRIA E 

COBILÂNDIA 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

TOTAL DE CONSULTAS 
 

MÉDIA POR DIA 

352.928 378.385 399.962 

967 1.037 1.096 
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Nº de consultas de urgência realizadas nas Unidades de Saúde nos anos de 2017, 2018, 2019 e 
2020 

 

ANO REG I REG II 
 

REG III REG IV REG V Total 

ANO 2017 

ANO 2018 
 

ANO 2019 

324 2.136 1.639 2.173 5.312 11.584 

217 2.489 1.792 2.736 6.488 13.722 

436 2.623 932 2.142 5.154 11.287 

 
 

ANO 2020 
 

 

TOTAL 

1.386 1.012 842 446 7.439 11.125 

2.363 8.260 5.205 7.497 24.393 47.718 

Fonte: E-SUS e TABWIN anos 2018, 2019 e 2020 

% EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ATENDIMENTOS POR REGIÃO 
Reg I - 4,95%; Reg II- 17,31%; Reg III- 10,9%; Reg IV- 15,71%; Reg V- 51,12% 

 

Observa-se que nas Regiões I, III e IV onde a população tem a facilidade de acesso às Unidades de 

Pronto Atendimento da Glória e Cobilândia o percentual de consultas de urgências realizadas nas 

Unidades de Saúde é menor em comparação às Regiões II e V. 

 
A região V foi a que apresentou o maior percentual 51,12% das consultas de urgência realizadas nos 

anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, visto a distância dos bairros desta região das unidades de Pronto 

Atendimento do município. 

 
A análise dos nossos dados corrobora a importância da Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns 

para o município de Vila Velha. 

 
Destacamos que as discussões acerca da necessidade de ampliação da RUE no município perpassam 

também as discussões presentes no instrumento de gestão do município, constituindo diretrizes do 

Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e das Programações Anuais de Saúde dos respectivos anos. 

Comparecem como diretrizes: 

 
 Implantação e aprimoramento das Redes de Atenção à Saúde e promoção do cuidado 
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34

V. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

integral às pessoas; 

 Implantar a RUE para acolhimento de casos agudos. 
 

Essas diretrizes e objetivos possuem como metas: 

 
1. Modelar e implantar a RUE; 

2. Retomar e concluir a obra da UPA de Riviera da Barra; 

3. Adquirir equipamentos e mobiliários para a UPA Riviera da Barra e para o Hospital de 

Cobilândia; 

4. Implantar o Programa Melhor em Casa; 
 

5. Implantar o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Ambulatorial de Saúde à Criança 

e ao Adolescente Vítima de Todos os Tipos de Violência, Mulheres e Idosos em Situação, 

Especificamente de Violência Sexual – CAV; 

6. Desenvolver ações com equipes de assistência em geral para que 100% dos casos de 

violência sejam notificados; 

7. Implantar Protocolo de Classificação de Risco (CR) Manchester no PA Cobilândia. 
 

Já conseguimos avançar em várias metas pactuadas por meio de nossa Programação Anual de Saúde, 

como a implantação do Programa Melhor em Casa e do NUprevi (metas 4, 5 e 6). Estamos em processo 

de andamento/execução do modelamento da RUE, conclusão da obra da UPA Zilda Arn e aquisição de 

equipamentos de mobiliários, além da implantação da CR Manchester no PAC (metas 1, 2, 3 e 7). Sendo 

assim as metas ainda não finalizadas já se encontram em progresso para finalização dentro de 2021. 

 

 

A equipe deve estar disponível na unidade e nas suas linhas de serviço durante 24 horas dos 7 (sete) 

dias da semana. 

 
A equipe multiprofissional constitui meta a ser avaliada conjuntamente com as demais metas de 

produção (quantitativas). Discriminam-se abaixo as categorias profissionais que devem compor a 

equipe técnica multidisciplinar, bem como a gerência administrativa da UPA Zilda Arns, sendo que 

compete à CONTRATADA a definição de quadro de pessoal necessário ao pleno funcionamento das 

ações e atividades dos serviços e segundo indicadores e metas descritos a seguir, bem como em 
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consonância com o disposto pela Portaria de Consolidação GM/MS n.º 03/2017, ou outra que venha a 

substituí-la. 

 
A equipe médica e de enfermagem deverá ser dimensionada e distribuída nas 24 horas do dia em 

quantidade suficiente a fim de garantir a resolutividade, economicidade e o menor tempo de espera 

possível. O atendimento médico das crianças até 13 anos, 11 meses e 29 dias deverá ser realizado por 

profissionais com formação em pediatria. A escala da equipe de enfermagem obrigatoriamente deverá 

ser compatível com o dimensionamento definido pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e 

legislações vigentes e suas atualizações, bem como todos os outros profissionais da equipe 

multiprofissional e seus respectivos conselhos. 
 

 A escala poderá ser alterada em relação ao número de profissionais de acordo com os 

horários de maior ou menor demanda de atendimento, assim como, para atender às 

excepcionalidades no quadro sanitário (dengue e outras) e datas comemorativas; 

 Todos os dimensionamentos deverão garantir efetividade, eficácia e eficiência nos 

atendimentos, levando à qualidade no atendimento e satisfação do usuário; 

 Os profissionais contratados pela Entidade deverão ter a formação adequada ao serviço a 

ser desempenhado, bem como estar registrado junto aos Conselhos de Classe, quando 

houver imposição legal para o exercício de sua função; 

 Os profissionais responsáveis pelos serviços médicos e especialistas deverão ter formação 

em curso de medicina, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, devendo 

ainda estar registrados no respectivo Conselho de Classe; 

 Os profissionais responsáveis pelos serviços de enfermagem deverão ter formação em 

curso de enfermagem, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, devendo 

ainda estar registrado no respectivo conselho classe, sendo vedada a contratação de 

Técnicos de Enfermagem como substitutos para a realização das atividades específicas de 

Enfermeiro; 

 Todos os empregados e terceiros contratados pela Entidade deverão portar identificação 

(crachás), registro biométrico de ponto eletrônico e estarem devidamente uniformizados 

quando estiverem no exercício de suas funções nas dependências da UPA de Riviera da 

Barra; 
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 A entidade deverá disponibilizar profissional médico emergencista 24horas todos os dias da 

semana, finais de semana e feriados. 

 
Por se tratar de um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, articulado com a 

Atenção Básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a 

Atenção Hospitalar, a fim de possibilitar o melhor funcionamento da Rede de Atenção às Urgências. 

 
A assistência à saúde neste ponto de atenção deve observar as seguintes diretrizes: 

 
 Funcionamento ininterrupto 24 horas e em todos os dias da semana, incluindo feriados e 

pontos facultativos; 

 Equipe Assistencial Multiprofissional com quantitativo de profissionais compatível com a 

necessidade de atendimento com qualidade, considerando a operacionalização do serviço, o 

tempo - resposta, a garantia do acesso ao paciente e o custo-efetividade, em conformidade 

com a necessidade da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e as normativas vigentes, inclusive as 

resoluções dos conselhos de classe profissional; 

 Acolhimento: diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que determina o cuidado do 

paciente que envolva a sua escuta qualificada e o respeito às suas especificidades, com 

resolutividade e responsabilização; 

 Classificação de risco: ferramenta de apoio à decisão clínica, no formato de protocolo, com 

linguagem universal para as urgências clínicas e traumáticas, que deve ser utilizado por 

profissionais (médicos ou enfermeiros) capacitados, com o objetivo de identificar a gravidade 

do paciente e permitir o atendimento rápido, em tempo oportuno e seguro de acordo com o 

potencial de risco e com base em evidências científicas existentes. 

 Para que uma UPA seja considerada em efetivo funcionamento, deve desempenhar as 

seguintes atividades: 

 Acolher os pacientes e seus familiares sempre que buscarem atendimento na UPA 24 horas; 

 Estabelecer e adotar o cumprimento de protocolos de acolhimento, atendimento clínico, de 

classificação de risco e de procedimentos administrativos conexos, atualizando-os sempre que 

a evolução do conhecimento tornar necessário; 

 Articular-se com UBS e USF, SAD, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio 



Proc.: 13210/2021 
Folha: 
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Secretaria Municipal de Saúde 

38   

 

diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, construindo fluxos lógicos 

efetivos de referência e contra referência e ordenando esses fluxos por meio do Complexo 

Regulador; 

 Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou 

agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica 

e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo 

a definir, em todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares 

de maior complexidade; 

 Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica; 

 Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192; 

 Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade; 

 Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados  aos  casos 

demandados à unidade; 

 Prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 horas; 

 Manter pacientes em observação para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

 Prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde hierarquizado, 

regulado e integrado à Rede de Atenção às Urgências, a partir da complexidade clínica, cirúrgica 

e traumática do usuário; 

 Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da Rede de Atenção às 

Urgências, proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de 

saúde individual e coletivo; 

 Solicitar retaguarda técnica, mediante acesso ao complexo regulador, sempre que a 

gravidade/complexidade dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da Unidade (Fonte: 

Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação GM/MS 03de 28 de setembro de 2017. 

Consolidação das Normas sobre as Redes do Sistema Único de Saúde). 

 Manter pacientes em regime de internação; 

 Prestar atendimento de urgência e emergência odontológica conforme Política de Saúde Bucal 

da SEMSA Vila Velha. 
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Segue ações e serviços assistenciais, administrativos e operacionais: 
 

 

Ações e Serviços Assistenciais 
 

Diretriz 

1. Administração de medicação (via oral, intramuscular, 
sublingual, subcutânea, endovenosa, instilação nasal, 
aplicação ocular, aplicação otológica, retal e tópica) para 
pacientes durante o período de permanência na UPA. 

 
 

Segundo prescrição médica. 

2. Administração de imunobiológicos - Vacinas: Antitetânica, 
Dupla Adulto, Antirrábica. Soros: Antitetânico, Antirrábico, 
Anti-aracnídeo e Antiloxocélico. Imunoglobulinas: 
Antirrábica, Antitetânica e Anti-hepatite B, fornecidos pela 
Divisão Municipal de Imunobiológicos. 

 
Segundo prescrição médica e 

protocolos assistenciais 
estabelecidos pelo MS. 

3. Administração da dieta alimentar para pacientes em 
observação (aguardando transferência) durante o período de 
permanência na UPA. 

Segundo prescrição médica e 
protocolos assistenciais 

estabelecidos. 

4. Administração da oxigeno terapia por dispositivos que 
atendam a necessidade do paciente durante o período de 
permanência na UPA, com controle das vias aéreas com 
dispositivos invasivos (tubo oro traqueal e cânula de 
traqueostomia) e não invasivos (cânula orofaríngea e 
nasofaríngea, bem como máscara). 

 
 

Segundo prescrição médica e 
protocolos assistenciais 

estabelecidos. 

 
5. Realização de suturas simples. 

Realizadas pelo profissional 
médico. 

 
 
6. Inserção e remoção de sondas e cateteres. 

Realizadas pelo enfermeiro ou 
médico, segundo prescrição 

médica e protocolos assistenciais 
estabelecidos. 

 
 
7 Realização de curativos de feridas agudas. 

Realizados pela enfermagem, 
segundo orientação médica e 

protocolos assistenciais 
estabelecidos. 

 
8. Realização de punções venosas e periféricas. 

Realizadas pela enfermagem, 
segundo prescrição médica, ou 

por profissional médico. 
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9. Controle de dados vitais (PA, FC, FR, Temperatura, 
oximetria) e glicemia. 

Realizado pela enfermagem, 
segundo prescrição médica e 

protocolos assistenciais 
estabelecidos. 

 
10. Realização de exames laboratoriais e de imagem. 

Segundo prescrição médica e 
odontológica e protocolos 
assistenciais estabelecidos. 

11. Cuidado integral do paciente durante a permanência na 
UPA até a alta médica e/ou transferência para internação 
hospitalar (higiene corporal, mudança de decúbito, 
desinfecção do leito e alimentação). 

Realizado pela enfermagem, 
segundo orientação médica e 

protocolos assistenciais 
estabelecidos. 

13. Transporte inter-hospitalar em caso de transferência ou 
exames em outras instituições, de usuários semicríticos em 
ambulância apropriada, devidamente tripulada e equipada 
conforme diretriz do MS utilização de ambulância da 
CONTRATADA para situações não críticas e exames. 

 
Segundo encaminhamento 

médico, protocolo assistencial e 
autorização do Complexo 

Regulador. 

14. Realização de visita médica diariamente em todos os 
pacientes nos setores de observação e na sala de 
estabilização e sala de emergência, com evolução e 
prescrição médica, solicitação e verificação dos resultados de 
exames complementares e atualização dos dados no 
Complexo Regulador de Urgência. 

 

 
Conforme normas e rotinas 

estabelecidas. 

 

Ações e Serviços Administrativos e Operacionais 
 

Diretriz 

1. Cadastro e identificação do usuário que buscou o 
atendimento na UPA. 

Realizado pelo profissional da 
recepção da UPA com registro. 

 
2. Notificação obrigatória de agravos à saúde por meio do 
registro das informações em ficha específica padronizada 
pelo MS, conforme fluxo estabelecido pelo gestor municipal. 

Realizada por todos os 
profissionais de saúde (médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos e 
outros no exercício da profissão). 

3. Manutenção do estoque de materiais médicos, insumos e 
instrumentais adequados para o número de atendimentos 
realizados na UPA e preconizados na REMUME. 

 
Controle periódico. 

 
4. Manutenção dos serviços de esterilização dos materiais, 
incluindo os materiais termo resistentes. 

Realizado conforme demanda e 
de acordo com protocolos e 
regulamentação vigentes. 
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5. Manutenção preventiva e corretiva quando couber, de 
todos os equipamentos disponibilizados para funcionamento 
da UPA. 

 
Realizada através de mão de obra 

especializada 

 
6. Manutenção de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. 

Realizada através de mão de obra 
especializada. 

 
7. Disponibilização de uniformes e equipamentos de 
proteção individual (EPI). 

Quantidade suficiente para 
atendimento às normas de 

segurança. 

 
8. Disponibilização de roupa hospitalares. 

Quantidade suficiente para o 
funcionamento 24 horas por dia, 

7 dias por semana. 

 
9. Manutenção de gases medicinais. 

Fornecimento por empresa 
especializada. 

10. Disponibilização de Sistema de portaria presencial e 
vigilância, por vídeo monitoramento nas 24h do dia, em 
todos os dias do ano com câmeras de vigilância com gravação 
de vídeo e guarda de imagens por 30 dias. 

 
Realizada por equipe 

especializada. 

11. Disponibilização de Serviço de limpeza e conservação 24 
horas ao dia, com o fornecimento de mão de obra, materiais 
e equipamentos para obtenção de condições adequadas de 
salubridade e higiene, redução do risco de proliferação de 
micro-organismos e transmissão cruzada. 

 
 

Realizada por equipe 
especializada. 

 
12. Disponibilização de Serviço de lavanderia para rouparia e 
enxoval de uso na UPA. 

Realizada por empresa 
especializada, atendendo à 

legislação vigente. 
 
13. Manutenção Predial. Realizada por equipe 

especializada. 

 
 
14. Coleta, transporte e destinação dos resíduos. 

Realizada por empresa 
especializada atendendo à 

legislação vigente. 
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15. Instituição das Comissões de Controle de Infecção, 
Análise de Prontuário e Revisão de Óbito. 

Conforme RDC Nº 36, de 25 de 
julho de 2013 (ANVISA), que 

institui ações para a segurança do 
paciente em serviços de saúde e 
dá outras providências, Portaria 
de Consolidação GM/MS nº 5, 

Título I, Capítulo VIII – da 
Segurança do Paciente. 

16. Instituição da política de gestão de pessoas: 
gerenciamento e controle RH. 

Conforme normas trabalhistas 
vigentes. 

 

 
17. Instituição da Política de Segurança Ocupacional. 

Através de Programas de 
Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) e Programa 
de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA). 

 
 
18. Instituição do Programa de Educação Continuada 
periódica para os colaboradores da UPA. 

Capacitação da equipe nos 
protocolos assistenciais, 

operacionais definidos pela SMS e 
aperfeiçoamento do trabalho da 

equipe. 

19. Elaboração de escala de trabalho conforme categoria 
profissional, garantindo o atendimento ininterrupto na UPA. 

 
Conforme porte da UPA. 

 
20. Definição de normas de atendimento a Acidentes 
Biológicos. 

Conforme Norma 
Regulamentadora Nº 32 - 

Segurança e Saúde no Trabalho 
em Serviços de Saúde. 

21. Composição de equipe devidamente qualificada e 
corretamente dimensionada para manter a assistência, 
inclusive de odontologia de urgência, e a geração das 
informações que subsidiarão o preenchimento dos sistemas 
de informação da SMS. 

 
Conforme normativas do MS em 

relação a equipe multiprofissional 
da UPA e da política de urgência e 

emergência. 

22. Manutenção do CNES atualizado (profissionais e 
serviços). 

Conforme normas do SUS 
vigentes. 

23. Fornecimento de alimentação para os pacientes em 
observação (aguardando transferência), acompanhantes e 
profissionais da UPA. 

Realizada por empresa 
especializada, atendendo a 

legislação vigente. 
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VI. ESTRUTURA FÍSICA 

24. Articulação com a Atenção Primária à Saúde, SAMU 192, 
unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e 
terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, por 
meio de fluxos lógicos e efetivos de referência e contra 
referência. 

 
Conforme Portarias e em 

consonância com as normas de 
regulação do acesso instituídas 

pelo gestor municipal. 

 
25. Manutenção dos equipamentos referentes ao serviço de 
radiologia odontológica. 

Conforme necessidade de 
manutenção preventiva e 

corretiva, seguindo manual do 
fabricante. 

 
 
 
26. Disponibilização de informações no caso de auditorias 
realizadas por órgãos de controle externo ou pelos 
componentes do Sistema Nacional de Auditoria 
(componente federal, estadual e/ou municipal). 

Conforme demandado pelo  
gestor. 

 

 

Quanto à estrutura física para assistência às urgências, a UPA Zilda Arns possui 4.200,00 m² de área de 

terreno, com 1.702,90 m² de área construída e conta com os seguintes ambientes (planta da Unidade 

no Anexo I): 

ESTRUTURA FÍSICA 

Ambiente Nº de salas 

Área Recepção 1 

Classificação de Risco 2 

Sala de – Segurança (guarita) 1 

Consultório Adulto 4 

Consultório Pediátrico 3 

Banheiro Usuários Feminino 3 

Banheiro Usuários Masculino 3 

Banheiro Usuários PcD 1 
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Sala de assistente social 1 

Fraldário 1 

Sala de aplicação de medicamentos infantil 1 

Sala de Emergência com 4 leitos 1 

Sala de Observação Adulto com 5 leitos masculino e 4 femininos. 1 

Sala de Observação Infantil com 4 leitos, sendo 1 de emergência 1 

Sala Inalação 1 

Sala Raio-x 1 

Almoxarifado 1 

Farmácia 1 

Posto de Enfermagem 2 

Central de Material e Esterilização (expurgo, preparo e 
esterilização, guarda e distribuição) 

 
1 

Sala de expurgo (Roupa Suja) 1 

Sala de Rouparia (Roupa Limpa) 1 

Copa para distribuição de refeição para pacientes 1 

Refeitório 1 

Depósito de Material de Limpeza 3 

Descanso 2 

Vestiário Masculino 1 

Vestiário Feminino 1 

Sala Administrativa 4 

Leito de observação isolamento 2 

Base descentralizada SAMU (WC, repouso e apoio) 1 

Sala de ECG 1 

Sala de coleta 1 
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Necrotério 1 

Sala de reunião 1 

Sala de sutura e curativo 1 

Consultório odontológico 1 

Sala de vacina 1 

 

Segue listagem de itens mínimos para habilitação da UPA pelo Ministério da Saúde. 

 
Os materiais listados que são realizados durante a obra (ex.: lavatório, etc), serão confirmados nos 

ambientes na entrega da obra. 

 
Importante salientar que os itens classificados como materiais de consumo não serão adquiridos pela 

SEMSA. 

 

LISTAGEM DE ITENS MINIMOS PARA HABILITAÇÃO DA UPA CONFORME DOCUMENTO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - UPA RIVIERA DA BARRA 

DESCRIÇÃO QTDE 

SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

Computador 2 
Armário Alto com 2 portas 2 
Balança Eletrônica Adulto 3 
Balança Digital Pediátrica 3 
Balde a Pedal 2 
Biombo 2 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 2 
Cadeira estofada Fixa 4 
Escada com 2 degraus 2 
Esfigmomanômetro Adulto 2 
Esfigmomanômetro Infantil 2 
Estetoscópio Adulto 2 
Estetoscópio Infantil 2 
Mesa auxiliar p/ instrumental 2 
Mesa de escritório 2 
Mesa para exame 2 
Termômetro timpânico 2 
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SALA PARA EXAMES INDIFERENCIADOS 

Impressora 5 
Mesa para impressora 5 
Computador 5 
Armário Vitrine 5 
Balde a Pedal 5 
Biombo 5 
Cadeira estofada Fixa 10 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 5 
Escada com 02 degraus 5 
Detector fetal portátil 5 
Esfigmomanômetro Adulto 3 
Esfigmomanômetro Infantil 5 
Estetoscópio Adulto 5 
Estetoscópio Infantil 5 
Lanterna clinica 3 
Mesa de escritório 5 
Mesa para exame 5 
Negatoscópio 02 corpos 5 
Otoscópio jogo 3 
Oftalmoscópio 3 

SALA PARA EXAMES DIFERENCIADOS (ODONTOLOGIA) 

Armário alto com 02 portas 2 
Balde a Pedal 2 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 1 
Cadeira estofada Fixa 2 
Mesa de escritório 1 
Cadeira odontológica completa 1 
Mocho 1 
Compressor Odontológico 1 
Amalgamadores 1 
Fotopolimerizador 1 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM TANQUE (DML) 

Armário alto com 02 portas 1 
Carro Material de Limpeza 1 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 

SALA DE HIGIENIZAÇÃO (OPCIONAL PARA TODAS AS OPÇÕES) 

Balde a Pedal 1 
Banqueta Giratória 1 
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Cadeira de Rodas 1 
Escada com 02 degraus 1 
Lavatório 1 
Carro Maca para transporte 1 
Mesa auxiliar p/ instrumental 1 
Suporte de Hamper 1 

SALA DE URGÊNCIA 

Ressuscitador manual kit adulto 4 
Ressuscitador manual kit infantil 4 
Ressuscitador manual kit neonatal 4 
Armário Suspenso com divisória 4 
Oxímetro portátil (HAND SET) 1 
Aspirador Portátil ou Pontos de Aspiração na Régua de Gases 3 
Balde a Pedal 4 
Bancada com Cuba e armários 2 
Mesa de Mayo 3 
Banqueta Giratória 2 
Colar Cervical (Kit com 5 tamanhos) 2 
Biombo 3 
Bomba de Infusão 8 
Caixa Básica de Instrumental Cirúrgico 4 
Desfibrilador/cardioversor c/monitor multip.emarcap. 1 
Carro de Emergência com cilindro de O2 2 
Detector fetal portátil 1 
Eletrocardiógrafo 1 
Escada com 2 degraus 4 
Esfigmomanômetro de pedestal Adulto 4 
Esfigmomanômetro de pedestal Infatil 4 
Estetoscópio Adulto 4 
Estetoscópio Infantil 4 
Suporte de Hamper 3 
Lanterna clinica 1 
Laringoscópio com kit adulto 4 
Laringoscópio com kit infantil 4 
Carro Maca para transporte 4 
Mesa auxiliar p/ instrumental 2 
Monitor Cardíaco Multiparamétrico 4 
Negatoscópio 02 corpos 1 
Refletor Parabólico de luz fria/Foco Refletor Ambulatorial 1 
Suporte de Soro 8 
Ventilador Eletrônico microprocessado (Pressão e volume) adulto/infantil com 
traqueias adulto, infantil e neonatal 4 
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Prancha Longa 1 
Cilindro de oxigênio portátil 1 
Ventilador Eletrônico microprocessado (Pressão e volume) adulto/infantil com 
traqueias adulto, infantil e neonatal de transporte 1 

ÁREA PARA GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS 

Carro Maca para transporte 2 
Cadeira de Rodas 2 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM TANQUE (DML) 

Armário de aço com 02 portas 1 
Carro Material de Limpeza 1 

PROCEDIMENTOS 

SALA DE ELETROCARDIOGRAFIA (ECG) 

Eletrocardiógrafo 1 
Esfigmomanômetro Adulto 1 
Estetoscópio Adulto 1 
Mesa auxiliar p/ instrumental 1 
Cabideiro 1 
Armário baixo com 02 portas 1 
Balde Cilindrico para detritos com pedal 1 
Bancada com Cuba e armários 1 
Banqueta Giratória 1 
Escada com 02 degraus 1 
Mesa para exame 1 
Suporte de Soro 1 

SALA DE SUTURAS E CURATIVOS 

Armário Vitrine 2 
Mesa auxiliar p/ instrumental 1 
Suporte de Hamper 1 
Pia de Escovação 1 
Balde Cilindrico para detritos com pedal 1 
Bancada com Cuba e armários 1 
Banqueta Giratória 1 
Escada com 02 degraus 1 
Mesa para exame 1 
Refletor Parabólico de luz fria/Foco Refletor Ambulatorial 1 
Braçadeira para injeção (suporte para braço) 1 
Caixa Básica de Instrumental Cirúrgico 6 
Suporte de Soro 1 
Carro de Curativo 1 
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SALA DE INALAÇÃO COLETIVA/APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS/REIDRATAÇÃO 
(PACIENTES EM POLTRONAS) 

Balde Cilíndrico para detritos com pedal 5 
Bancada com Cuba e armários 1 
Biombo 2 
Banqueta Giratória 2 
Braçadeira para injeção (suporte para braço) 5 
Poltrona Hospitalar 10 
Suporte de Soro 10 
Ponto de Oxigênio, Vácuo e Ar Medicinal 10 
Relógio de parede 1 
Conjunto para Nebulização Contínua 14 

RADIOLOGIA – GERAL 

LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO - CÂMARA ESCURA 

Processadora de Filmes 1 
Digitalizador de Imagens (quando o equipamento de raio x for digital) 1 
Pasta Chassi 1 
Balde a Pedal 1 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 1 

BOX DE VESTIÁRIO PARA PACIENTE 

Cabideiro 1 
SALA DE EXAMES DE RADIOLOGIA – GERAL 

Avental Plumbífero 1 
Protetor Plumbífero 1 
Aparelho Raio X de até 800 ma fixo digital 1 
Armário Alto com 2 portas 1 
Suporte de Hamper 1 
Suporte de Soro 1 
Balde a Pedal 1 
Escada com 2 degraus 1 
Banqueta Giratória 1 
Biombo Plumbífero 1 

ARQUIVO DE CHAPAS 

Armário com Gavetas 1 

SALA DE COLETA DE MATERIAL 

Geladeira 1 
Cronômetro 1 
Balde a Pedal 1 
Carro para transporte de material 1 
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Armário Alto com 2 portas 1 
Cadeira estofada Fixa 1 
Bancada com Cuba e armários 1 
Braçadeira para injeção (suporte para braço) 1 

OBSERVAÇÃO 

POSTO DE ENFERMAGEM 

Aspirador Portátil 1 
Armário alto com 02 portas 2 
Bancada com Cuba e armários 2 
Balde Cilíndrico para detritos com pedal 2 
Balcão de Atendimento com armário e espaço para computador e impressoras 1 
Banqueta Giratória 3 
Computador 2 
Impressora 1 
Cadeira de Rodas 2 
Cadeira estofada Fixa 3 
Caixa Básica de Instrumental Cirúrgico 4 
Carro de Curativo 2 
Lanterna clinica 2 
Termômetro Clínico 2 
Comadre de inox 4 
Esfigmomanômetro de pedestal Adulto 6 
Esfigmomanômetro Infantil 3 
Estetoscópio Adulto 5 
Estetoscópio Infantil 2 
Geladeira 180l 1 
Monitor Cardíaco Multiparamétrico 6 
Oxímetro portátil 1 
Papagaio de Inox 4 

SALA DE OBSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO ADULTO MASCULINO E FEMININO 

Cadeira estofada Fixa 10 
Cama Fowler com grade (elétrica/mecânica) com grades, cabeceiras e peneiras 
móveis, com colchão. 10 

Ponto de Oxigênio, Vácuo e Ar Medicinal 10 
Escada com 02 degraus 10 
Mesa de Cabeceira com mesa de Refeições 10 
Carro de Emergência com cilindro de O2 1 
Desfibrilador/cardioversor c/monitor multip.emarcap. 1 
Laringoscópio com kit adulto 1 
Ressuscitador manual kit adulto 2 
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Biombo 9 
Suporte de Hamper 3 
Balde a Pedal 2 
Suporte de Soro 10 

OBSERVAÇÃO PEDIATRIA 

Carro de Emergência com cilindro de O2 1 
Desfibrilador/cardioversor c/monitor multip.emarcap. 1 
Laringoscópio com kit infantil 1 
Ressuscitador manual kit infantil 1 
Ressuscitador manual kit neonatal 1 
Balde a Pedal 2 
Biombo 2 
Suporte de Hamper 1 
Berço Hospitalar com grade móvel 2 
Cama Fowler com grade (elétrica/mecânica) com grades, cabeceiras e peneiras 
móveis, com colchão. 1 

Escada com 2 degraus 1 
Mesa de Cabeceira com mesa de Refeições 3 
Poltrona Hospitalar 3 
Ponto de Oxigênio, Vácuo e Ar Medicinal 3 
Suporte de Soro 3 

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA DURAÇÃO 
Aspirador Portátil 2 
Bomba de Infusão 2 
Biombo 2 
Cama Fowler com grade (elétrica/mecânica) com grades, cabeceiras e peneiras 
móveis, com colchão. 2 

Escada com 2 degraus 2 
Mesa de Cabeceira com mesa de Refeições 2 
Poltrona Hospitalar 2 
Ponto de Oxigênio, Vácuo e Ar Medicinal 2 
Suporte de Soro 2 

APOIO TÉCNICO/LOGÍSTICO 

ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO/FARMÁCIA 

Mesa de escritório 1 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 1 
Cesto de lixo 1 
Computador 1 
Estante 1 
Geladeira 1 
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ÁREA PARA ARMAZENAGEM E CONTROLE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (CAF) 

Armário de aço com 02 portas 4 
Arquivo gaveta com 04 gavetas 3 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 1 
Carro de transporte de Material 2 
Tablados Pequenos (pallet) 1 
Quadro de Avisos 1 
Bebedouro de pressão 1 
Escada de 07 degraus 1 
Cesto de lixo 2 
Computador 2 
Desumidificante de ambiente 1 
Estante modulada aberta 3 
Geladeira Industrial 1 
Impressora 1 
Mesa de escritório 1 
Mesa para impressora 1 

SALA DE ARMAZENAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS E ROUPA LIMPA 

Bancada 1 
Carro para transporte de roupa limpa 1 
Estante fechada 1 
Estante Modulada 3 
Escada de 07 degraus 1 
Quadro de Avisos 1 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 1 

SALA DE UTILIDADES, LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO DOS MATERIAIS E ROUPA SUJA 

Armário alto com 02 portas 1 
Carro fechado para transporte de material 1 
Carro transporte de detritos 1 
Carro transporte de roupa suja 1 
Quadro de Avisos 1 
Relógio de parede 1 
Balde a Pedal 1 
Banqueta Giratória 2 
Mesa Auxiliar p/ instrumental 2 
Suporte de Hamper 1 

ALMOXARIFADO 

Cesto de lixo 1 
Escada de 07 degraus 1 
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Estante modulada aberta 2 
Tablados Pequenos (pallet) 1 

SALA PARA EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Gerador 1 

SALA DE GUARDA DE CADÁVERES (TEMPORÁRIA) 

Balde a Pedal 1 
Carro para transporte de Cadáver 1 

QUARTO DE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIO FEMININO 

Armário com 02 portas - Roupeiro 3 
Mesa de Cabeceira com mesa de Refeições 3 
Beliche com Colchão (cama) 3 
Cesto de lixo 1 

QUARTO DE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIO MASCULINO 

Armário com 02 portas - Roupeiro 1 
Mesa de Cabeceira com mesa de Refeições 3 
Beliche com Colchão (cama) 3 
Cesto de lixo 1 

SALA DE ESTAR PARA FUNCIONÁRIOS (PARA 08 PESSOAS) 

Quadro de Avisos 1 
Bebedouro de pressão 1 
Cadeira estofada Fixa 6 
Mesa de escritório 1 
Poltrona Hospitalar 2 
TV 1 
Suporte de TV 1 

VESTIÁRIO CENTRAL PARA FUNCIONÁRIOS 

Cesto de lixo 2 
Armário com 02 portas - Roupeiro 1 
Quadro de Avisos 1 

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 

ÁREA PARA RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS 

Balde a Pedal 1 

DESPENSA DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS 

Armário de Aço com 2 portas 1 
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ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS 

Balde a Pedal 1 

REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS 

Bebedouro de pressão 1 
Carro para transporte de alimentos 1 
Mesa para refeitório 1 
Cadeira estofada Fixa 14 
Geladeira 1 
Lixeira 2 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM TANQUE (DML) 

Armário de aço com 02 portas 1 
Carro Material de Limpeza 1 

SALA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRO DE RESÍDUOS 

Carro transporte de detritos 4 

ABRIGO EXTERNO DE RESIDUOS 

Carro transporte de detritos 4 
APOIO ADMINISTRATIVO 

SALA DE DIREÇÃO 

Armário alto com 02 portas 1 
Mesa de escritório 2 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 2 
Cesto de lixo 2 
Estante 1 
Impressora 1 
Mesa para impressora 2 
Computador 2 

SALA DE REUNIÕES 

Armário alto com 02 portas 1 
Cadeira Giratória com Apoio de Braço 10 
Mesa para reunião oval 1 
Quadro Branco 1 
Quadro de Avisos 1 

SALA ADMINISTRATIVA/INFORMÁTICA/CONTROLE DE PONTO 

Armário alto com 02 portas 2 
Arquivo gaveta com 04 gavetas 2 
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Cadeira Giratória com Apoio de Braço 5 
Cesto de lixo 5 
Computador 5 
Estante 3 
Mesa para impressora 1 
Impressora 1 
Mesa de escritório 5 
Relógio de parede 1 
Quadro de Avisos 1 

ARQUIVO MÉDICO 

Arquivo gaveta com 04 gavetas 3 
Estante modulada aberta 6 

VIGILANTE 

Cadeira Giratória com Apoio de Braço 1 
Mesa de escritório 1 

 

Segue tabela com os itens e quantitativos em aquisição pela SEMSA. Importante deixar definido que 

os itens mínimos não adquiridos pela SEMSA deverão ser adquiridos pela OS. 
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Nº 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE A 
SER 

DISPONIBILIZADA 

1 Cadeira estofada Fixa 50 
2 Cadeira Giratória com Apoio de Braço 30 
3 Mesa de escritório 19 
4 Estetoscópio Adulto 17 
5 Esfigmomanômetro Adulto 6 
6 Armário Alto com 2 portas 15 
7 Mesa Auxiliar para instrumental 9 
8 Mesa de Mayo 3 
9 Balança Eletrônica Adulto 3 

10 Foco Refletor Ambulatorial 2 
11 Carro de Emergência com cilindro de O2 4 
12 Braçadeira para injeção (suporte para braço) 7 
13 Carro de Curativo 3 
14 Estante aberta 5 
15 Eletrocardiógrafo 2 
16 Mocho 1 
17 Oftalmoscópio 3 
18 Mesa para refeitório 1 
19 Mesa para reunião oval 1 
20 Geladeira 180l 1 
21 Balança Digital Pediátrica 3 
99 Laringoscópio com kit adulto 5 

100 Laringoscópio com kit infantil 5 
22 Aparelho de RX odontológico 1 
23 Armário com 02 portas - Roupeiro 5 
24 Autoclave 350l 1 
25 Banqueta Giratória 13 
26 Berço Hospitalar com grade móvel 2 
27 Biombo 25 
28 Bomba à vácuo 1 
29 Cadeira Odontológico completa 1 
30 Cama Fowler com colchão. 13 
31 Câmara escura 1 
32 Carro Maca para transporte 7 
33 Desfibrilador/cardioversor c/monitor multip.e marcap. 3 
34 Destilador de Água 1 
35 Detector fetal portátil 6 
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36 Escada com 2 degraus 28 
37 Esfigmomanômetro Infantil 10 
38 Fotopolimerizador 1 
39 Lanterna clinica 6 
40 Mesa de Cabeceira com mesa de Refeições 21 
41 Mesa para exame 9 
42 Negatoscópio 02 corpos 6 
43 Otoscópio jogo 3 
44 Poltrona Hospitalar 17 
45 Suporte de Hamper 11 
46 Suporte de Soro 36 
47 Termômetro timpânico 2 
48 Ventilador Eletrônico microprocessado 4 
49 Geladeira 3 
50 Oxímetro portátil 1 
51 Gerador 1 
52 Computador 19 
57 Ventilador Eletrônico microprocessado de transporte 1 
58 Longarina 3 lugares 37 
59 Longarina 4 lugares 6 

TOTAL 497 
 
VII. METAS DE PRODUÇÃO: QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS  

 
As metas quantitativas a serem avaliadas são: PRODUÇÃO, TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA; PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES. A avaliação das 

metas será iniciada a partir do 2º trimestre, por se tratar de uma Unidade nova e em implantação. 
 

a) PRODUÇÃO 
 

Para avaliação de cumprimento de meta de produção, foi selecionada uma ação marcadora e realizado 

cálculo baseado em parâmetros de organização de serviços informados por áreas técnicas da SEMSA 

Vila Velha. A ação selecionada, o atendimento por especialidade, corresponde à soma da produção dos 

seguintes procedimentos: 
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PROCEDIMENTOS CÓDIGO 

 

03.01.06.002-9 Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em Atenção 
Especializada 

03.01.06.009-6 Atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento 
03.01.06.006-1 Atendimento de urgência em Atenção Especializada 

 

O acesso aos serviços de urgência e emergência será disponibilizado durante as 24 horas dos 07 dias 

da semana e deverá obedecer às normas e fluxos estabelecidos pela RUE, sendo que o serviço a ser 

prestado na estrutura da UPA Zilda Arns poderá ocupar mais ou menos pacientes conforme 

sazonalidade da demanda, garantindo a qualidade da assistência. 

 
Para estimativa de metas de atendimentos é necessário considerar: 

 A cobertura das equipes de Atenção Básica no Município corresponde a 64,60% da 

população (Fonte: APS SEMSA dez/2020); 

 Os serviços de urgência e emergência funcionam durante 24 horas e assim, apresentam 

situações que vão desde aquelas de sua estrita responsabilidade, até atendimentos com um 

volume considerável de ocorrências não urgentes que poderiam ser atendidos em 

estruturas de menor complexidade; 

 Os usuários utilizam os serviços de urgência e emergência por entenderem que esta 

alternativa é mais resolutiva, pois recebem um somatório de recursos, como: consultas, 

remédios, exames, procedimentos de enfermagem e internações. 

 
A meta quantitativa de atendimentos por plantão de 24 horas na UPA Zilda Arns é de 563 (quinhentos 

e sessenta e três) pacientes, de acordo com as especialidades, distribuídos nas áreas de pediatria, 

clínica médica, cirurgia geral e odontologia. Esse quantitativo teve como base o número de 

profissionais, considerando: o quantitativo de procedimentos estabelecido pelos Conselhos Regionais 

de Medicina e Odontologia, a capacidade instalada do equipamento de acordo com o que preconiza a 

Portaria Ministerial nº10 de 03/01/2017, estabelecendo o padrão da UPA Porte III. 

Admite-se como tolerância a variação do número de atendimentos em 25% abaixo e 10% acima da 

meta, correspondendo ao número médio mensal entre 422,25 (quatrocentos e vinte e dois e vinte e 

cinco) a 619,30 (seiscentos e dezenove vírgula trinta) atendimentos médios por dia. Tal variação não 

ocasionará variação no repasse financeiro. 
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A entidade deverá apresentar à fiscalização todos os documentos comprobatórios do atendimento 

superior ou inferior às metas previstas, com suas respectivas justificativas específicas. 

 
A Secretaria Municipal de Saúde atestará as justificativas e documentos apresentados pela entidade 

com a finalidade de comprovar o atendimento inferior ou superior às metas previstas. 

Mesmo que o quantitativo máximo de atendimentos extrapole o que está previsto em contrato, a 

contratada não poderá em hipótese alguma recusar atendimento assistencial. 

 
No caso excepcional do quantitativo mensal de pacientes extrapolar o limite máximo permitido por 06 

(seis) meses consecutivos, fará jus a entidade a solicitar avaliação acerca do reequilíbrio econômico- 

financeiro do contrato. 

 
Caso haja redução do número mínimo de atendimentos previsto por 06 (seis) meses consecutivos, as 

partes transigirão no sentido de ser reduzido o valor mensal a ser repassado à entidade, formalizando, 

obrigatoriamente, por meio de termo aditivo eventual alteração contratual. 

 
b) TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

O tempo de espera na Urgência e Emergência é o tempo decorrido entre a chegada do paciente na 

Unidade de Pronto Atendimento e a avaliação médica inicial, segundo a classificação de risco. É um 

indicador de desempenho fundamental na urgência e emergência. Como meta quantitativa será 

avaliado o tempo de espera do usuário classificado com Risco Amarelo, Laranja e Verde (medido desde 

a classificação de risco até o início do atendimento médico), segundo Protocolo de Manchester. 

 
c) PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 

O objetivo é propiciar o conhecimento da rede assistencial e a regularidade da entidade junto ao MS. 

A contratada deverá manter sempre atualizado seu quadro de profissionais cadastrados no CNES, 

informando mensalmente a relação de profissionais que prestam serviços na instituição com 

comprovação da solicitação e/ou exclusão de cadastro junto ao CNES. 

 
Os indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade 

gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade. A 

meta quantitativa de cada indicador e a fórmula de cálculo serão detalhados em Manual de Indicadores 

de Qualidade. 
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Como metas qualitativas serão avaliadas: SATISFAÇÃO DO USUÁRIO, HORA PESSOA/TREINAMENTO e 

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO. (A avaliação das metas será iniciada a partir do 2º trimestre, por se 

tratar de uma Unidade nova e em implantação, com exceção do item e) HORA PESSOA/ 

TREINAMENTO. 

 
d) SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

 
A contratada deverá utilizar sistema eletrônico de avaliação de satisfação dos usuários. A Pesquisa de 

Satisfação do Usuário destina-se à avaliação da percepção do usuário sobre a qualidade do serviço 

prestado ao cliente e a garantia da participação da população no processo de tomada de decisões. 

 
e) HORA PESSOA/TREINAMENTO 

 
No processo de capacitação os profissionais irão compreender os valores, a filosofia e as políticas do 

serviço, auxiliando no desempenho das atividades para que tudo seja realizado de acordo com as 

diretrizes institucionais, habilitando o profissional a exercer com mais qualidade as atividades diárias, 

por possuir um conhecimento mais aprofundado sobre sua área de atuação no SUS. 

 
O objetivo deste indicador é monitorar o esforço de capacitação dos profissionais por meio de 

treinamento. O indicador a ser utilizado tem por finalidade mensurar a quantidade de horas de 

treinamento do profissional. É utilizado o número total de horas de formação pelo número total de 

profissionais, sendo importante observar que: 

 

 Deverão ser treinados os profissionais envolvidos na assistência ao paciente (enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, farmacêuticos e auxiliares de farmácia, médicos, assistentes 

sociais, profissionais da higienização, recepcionistas, profissionais do Serviço de 

Atendimento ao Usuário - SAU); 

 O número total de horas de formação refere-se à somatória das horas de todos os cursos 

ministrados no período determinado; 
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 Deverão ser contabilizados cursos realizados dentro e fora da carga horária do trabalhador, 

inclusive os ministrados pelo SUS. Não deverão ser incluídas reuniões administrativas. 

 
f) QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

Tem como objetivo melhorar a qualidade da comunicação entre a contratada, contratante e equipe de 

fiscalização, com adequado fluxo de informações para o desempenho da operação da execução e da 

gestão da UPA. As informações fornecidas deverão ser relacionadas ao atendimento prestado na UPA 

Zilda Arns. Destaca-se que a informação deve ser entregue nos prazos e critérios estabelecidos pela 

Comissão de Fiscalização, sendo essencial o atendimento de todos os critérios solicitados de forma 

inequívoca. 

 
Os tópicos a serem considerados dentro da qualidade da informação são: 

 Nº de pacientes atendidos por classificação de risco com a estratificação dos volumes por 

risco de atendimento, horários, demonstrando as evasões e desistências, com gráfico 

comparativo dos meses anteriores; 

 Nº de atendimentos por especialidade e por CID; 

 Nº de procedimentos com finalidade diagnóstica; 

 Relação nominal e nº de medicamentos dispensados internamente na UPA; 

 Percentual de perdas no estoque de medicamentos e materiais médico-hospitalares 

adquiridos pela Contratada; 

 Escala dos profissionais de saúde; 

 Nº de pacientes classificados e atendidos, agrupados por Unidade de Saúde; 

 Percentual de atendimentos/consultas odontológicas realizadas com intervenção através 

de procedimentos clínicos odontológicos de urgência; 

 Relação dos pacientes cadastrados na central de vagas que permaneceram na UPA por um 

período maior ou igual a 24 horas; 

 Relação nominal dos pacientes que procuraram os serviços da UPA por mais de 2 vezes 

durante o intervalo de 30 dias, agrupados por Unidade de Saúde. 

 
Segue tabela com a descrição dos indicadores e os critérios de pontuação. 
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INDICADOR FREQUÊNCIA MÉTODO FONTE META 
CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

PESO PONDERAL 
1º 2º 3º 4º 

 

 
Número de 

atendimentos: 
clínicos, pediátricos, 

cirurgia geral, 
odontológicos 

 
 
 

 
Mensal 

 
 
 

Nº total de 
atendimentos 
realizados no 

mês/nº dias do mês 

 
 

 
Relatório 

monitoramento da 
UPA 

 

 
Limite 

mínimo: 
422,25 x nº 

de 
dias no mês 

A pontuação será 
proporcional à meta de 

atendimentos realizados 
maior que o limite 

mínimo mensal: 100% 
peso ponderal mensal ; e 
atendimentos realizados 

menor que o limite 
mínimo mensal : 0% 

peso ponderal mensal 

 
 
 

 
10% 

 
 
 

 
10% 

 
 
 

 
10% 

 
 
 

 
10% 

 

 
Percentual doTempo 
máximo de espera de 

pacientes para 
Classificação 

de risco laranja 

 
 
 

 
Mensal 

Total do tempo desde 
a classificação até o 

início do atendimento 
médico de usuários 
classificados como 
Risco Laranja ≤ 10 
minutos/Total de 

usuários classificados 
como Risco Laranja) X 

100 

 
 

Relatório tempo 
de espera no 

atendimento UPA 
(sistema de 
informação 
utilizado) 

 
≥ 95% dos 
usuários 

classificados 
neste risco e 
atendidos no 
tempo ≤ 10 

minutos 

A meta será considerada 
atingida se 

minimamente 95% dos 
usuários classificados 

como laranja for 
atendido dentro do 

prazo estabelecido pelo 
Protocolo de 

Manchester, ou seja ≤ 10 
minutos 

 
 
 

 
20% 

 
 
 

 
20% 

 
 
 

 
20% 

 
 
 

 
20% 

Percentual do Tempo 
máximo de espera de 

pacientes para 
classificação 

de risco amarelo 

 
 

Mensal 

Total de usuários 
classificados como 

Risco Amarelo e 
atendidos em tempo 

≤ 60 minutos, desde a 

Relatório tempo 
de espera no 

atendimento da 
UPA 

≥ 94% dos 
usuários 

classificados 
neste risco e 
atendidos no 

A meta será considerada 
atingida se 

minimamente 94% dos 
usuários classificados 

como amarelo for 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
20% 
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  classificação de risco 

até o início do 
atendimento 

médico/Total de 
usuários atendidos e 
classificados como 

Risco Amarelo X 100 

(sistema de 
informação 
utilizado) 

tempo ≤ 60 
minutos 

atendido dentro do 
prazo estabelecido pelo 

Protocolo de 
Manchester, ou seja ≤ 60 

minutos 

    

 
 
 

Tempo médio 
de espera de 

pacientes para 
classificação 

de risco verde 

 
 
 
 
 

Mensal 

 
Total do tempo desde 

a classificação até o 
início do atendimento 

médico de usuários 
classificados como 

Risco Verde/Total de 
usuários classificados 
como Risco Verde) X 

100 

 

 
Relatório tempo 

médio 
de espera na UPA 

(sistema de 
informação 
utilizado) 

Usuários 
classificados 
neste risco e 
atendidos no 

período 
analisado 

com tempo 
médio de 

espera de no 
máximo 45 

minutos 

 

 
A meta será considerada 

atingida se a média de 
atendimento aos 

usuários classificados 
como verde no período 

for ≤ 45 minutos 

 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
20% 

 
 

 
Percentual de 

profissionais médicos 
cadastrados no CNES 

 
 
 

 
Mensal 

 
 
 

Profissionais da UPA 
com registro no 

CNESx100/Total de 
profissionais da UPA 

Listagem de 
profissionais 

ativos na 
competência 

de análise, 
fornecida 
pela OS 

(documento 
técnico da 

100% dos 
profissionais 
que constam 

da 
listagem 
fornecida 
pela OS, 

referente ao 
período de 

análise, 

 
100% dos profissionais 
da listagem fornecida 
pela OS registrados no 

CNES – 100% peso 
ponderal mensal. Menor 

que 100%: sem 
pontuação 

 
 
 

 
5% 

 
 
 

 
5% 

 
 
 

 
5% 

 
 
 

 
5% 
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   prestação e 

contas) 
registrados 

no CNES 
     

 
 
 
 

Percentual de 
Satisfação dos 

Usuários 

 
 
 
 
 

Mensal 

 
 
 

Número de respostas 
classificadas como 

“ótimo e bom” /Total 
de respostas X 100 

Utilização de 
sistema eletrônico 

de avaliação de 
satisfação dos 

usuários, de forma 
a dispor de dados 
para consolidação 
do relatório a ser 
encaminhado à 

Comissão de 
Fiscalização 

 
 

≥78% das 
respostas de 

satisfação dos 
usuários de 
classificadas 

como “ótimo” 
e “bom” 

 

A meta será considerada 
atingida se o somatório 

das respostas 
classificadas como 
“ótimo” e “bom” 
corresponder a 

minimamente 80% do 
total de respostas 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 

Razão da Hora 
pessoa/treinamento 

 
 
 
 

Trimestral 

 

Número total de 
horas de formação no 

trimestre/Número 
total de empregados 
ativos da assistência 

ao paciente. 

Relatório da OS, 
com 

data, carga 
horária, tema 
abordado e 

ministrante, bem 
como lista de 

frequência 
assinadas pelos 

participantes 

 
 

Alcance 
≥2h/h de 

treinamento 
no trimestre 

 

A meta será considerada 
atingida se 

minimamente no 
trimestre o total de 

horas 
formação/empregado 

ativo atingir ≥2h/h 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

5% 

Percentual de 
relatórios emitidos 

referente a 
Qualidade da 
informação 

 
 

Mensal 

Nº de relatórios 
entregues/nº de 

relatórios definidos 
x100 

 
Relatório 

monitoramento da 
UPA 

 
100% dos 
relatórios 
entregues 

Para cumprimento da 
meta deverão ser 

apresentados 100% dos 
relatórios definidos*, 
caso contrário a meta 

 
 
10% 

 
 
10% 

 
 
10% 

 
 
10% 



Proc.: 13210/2021 
Folha: 
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Secretaria Municipal de Saúde 

65   

 

 
     não será atingida sendo 

pontuada como 0% 
    

*Relatórios definidos no indicador “Qualidade da Informação”: 
 

 Nº de pacientes atendidos por classificação de risco com a estratificação dos volumes por risco de atendimento, horários, demonstrando as 
evasões e desistências, com gráfico comparativo dos meses anteriores; 

 Nº de atendimentos por especialidade e por CID; 
 Nº de procedimentos com finalidade diagnóstica; 
 Relação nominal e nº de medicamentos dispensados internamente na UPA; 
 Percentual de perdas no estoque de medicamentos e materiais médico-hospitalares adquiridos pela Contratada; 
 Escala dos profissionais de saúde; 
 Nº de pacientes classificados e atendidos, agrupados por Unidade de Saúde; 
 Percentual de atendimentos/consultas odontológicas realizadas com intervenção através de procedimentos clínicos odontológicos de urgência, 
 Relação dos pacientes cadastrados na central de vagas que permaneceram na UPA por um período maior ou igual a 24 horas; 
 Relação nominal dos pacientes que procuraram os serviços da UPA por mais de 2 vezes durante o intervalo de 30 dias, agrupados por Unidade 

de Saúde. 
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Portanto, de acordo com o cumprimento das metas estabelecidas será realizado o repasse financeiro 

da parte variável, que representa 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Este repasse ocorrerá 

com base no peso percentual e no desempenho da contratada alcançado no trimestre e implicará nas 

parcelas mensais seguintes. 

 
A fim de estimar o desempenho da contratada, serão consideradas as faixas definidas nas tabelas 

apresentadas na sequência. 

 
Faixas de desempenho para a avaliação, com os percentuais de corte. 

 

DESEMPENHO Percentual de corte 
ÓTIMO Igual ou maior que 95% das metas 
BOM Entre 80% e 94,99% de alcance das metas 

REGULAR Entre 60% e 79,99% de alcance das metas 
RUIM Entre 49% e 59,99% de alcance das metas 

INSATISFATÓRIO Igual ou menor que 50% de alcance das metas 
 

É possível observar que com o alcance de 95% ou mais das metas o desempenho será classificado como 

ótimo; caso sejam alcançadas entre 80% e 94,99% das metas definidas, o desempenho será bom; de 

60 a 79,99% das metas alcançadas, desempenho regular; o desempenho será definido como ruim 

quando 49 a 59,99% das metas forem atingidas; e ainda, insatisfatório quando 50% das metas ou valor 

menor for alcançado. 

 
Faixas de desempenho para distribuição da parcela variável. 

 

DESEMPENHO % da Parcela Variável 
ÓTIMO 100% 
BOM 80% 

REGULAR 60% 
RUIM 40% 

INSATISFATÓRIO 0% 
 

Ademais, observa-se que a contratada receberá o repasse financeiro de 100% da parcela variável 

quando seu desempenho for classificado como ótimo; 80% do valor variável no momento em que 

obtiver um bom desempenho; quando seu desempenho for regular, 60% da parcela variável será 

transferida à contratada; somente 40% da parcela variável será repassada quando o desempenho for 

classificado como ruim; e quando insatisfatório, a contratada não será beneficiada com o recebimento 

da parcela variável. 
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Com isso, define-se a proporcionalidade entre as metas atingidas pela contratada e o repasse da 

parcela variável à mesma. 
 

VIII. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência do Contrato será de 05 (cinco) anos, tendo por termo inicial considerado o dia do 

recebimento da ordem de serviço, podendo vir a ser prorrogado por iguais períodos, desde que 

tecnicamente justificado, demonstrada a vantajosidade, observando o disposto no §5º do art. 5º da 

Lei Municipal nº: 6.214/19. 

 
Eventual renovação será procedida de respectivo Termo Aditivo, que deverá ser previamente 

submetido à Procuradoria Geral do Município. 
 

IX. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

As obrigações da CONTRATADA inerentes à manutenção do atendimento ininterrupto da UPA Zilda 

Arns estão discriminadas abaixo: 

 
a) Quanto à assistência 

1. Garantir que sejam adotadas as normas da Política Nacional de Humanização, centrando as 

diretrizes assistenciais na qualidade do atendimento prestado aos usuários, voltadas para a 

atenção acolhedora, resolutiva e segura (Portaria de Consolidação nº 1, Título I - dos direitos e 

deveres dos usuários da saúde); 

2. Garantir a realização de atendimento aos usuários assistidos, de forma ininterrupta, com 

equipe técnica da CONTRATADA, conforme estabelecido nas normas exaradas pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Vila Velha e MS, Conselhos de Classe, além de outras normas técnicas; 

3. Implementar rotinas e procedimentos específicos do dispositivo de acolhimento com a 

ferramenta de classificação de risco disponibilizada no sistema informatizado e-Saúde, 

incluindo o treinamento da equipe técnica; 

4. Implementar, dentro dos limites físicos e operacionais da UPA Zilda Arns, o dispositivo da visita 

em horário pré-estabelecido ou ampliado e o direito ao acompanhante conforme previsto em 

legislações vigentes (Art. 12 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Art. 16 da 

Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso; Lei 11.108/05 -Parturientes; Portaria de Consolidação nº 1, 

Título I - Dos direitos e deveres dos usuários da saúde, art. 5º, parágrafo único, incisos V, VI e 
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VII; Art. 22 da Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; Lei n.º 

15.137/2017 - Dispõe sobre a uniformização de procedimentos e regulamentação de 

acompanhamentos nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA). 

5. Realizar tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de assistência; 

6. Realizar tratamentos concomitantes necessários diferentes dos prescritos para a condição 

mórbida motivadora do atendimento médico inicial, dentro de seu perfil e capacidade 

operacional; 

7. Fornecer atendimento médico contínuo nas 24h, de acordo com o perfil de atendimento da 

UPA, bem como especificações descritas no item V deste termo de referência; 

8. Fornecer assistência de enfermagem contínua nas 24h de acordo com o perfil de atendimento 

da UPA, bem como especificações descritas no item V deste termo de referência; 

9. Fornecer atendimento de profissional farmacêutico nas 24h, de acordo com o perfil de 

atendimento da UPA, bem como especificações descritas no item V deste termo de referência; 

10. Contratar empresa para realizar os para exames de patologia clínica (exames 
laboratoriais)imagem e diagnóstico; 

11. Garantir a realização de exames de imagem radiológicos, para os casos em que houver 

necessidade, para adoção da melhor conduta terapêutica, visando à qualificação diagnóstica 

do paciente; 

12. Instituir e manter em pleno funcionamento: Comissão de Prontuário Médico; Comissão de 

Óbitos; Comissão de Ética Médica; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Comissão 

Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho; Comissão de Resíduos; Comissão de Ética em 

Enfermagem; Comissão de Segurança do Paciente. 

13. Fornecer transporte em casos de exames ou transferências de pacientes não críticos para 

outras instituições dentro da região metropolitana, exceto Guarapari e Fundão. 

14. Acionar o Complexo Regulador de Urgência para o encaminhamento dos pacientes com 

indicação de atendimento hospitalar, que se encontrem na Unidade em até 24h na sala de 

emergência e observação e de imediato na sala de estabilização, seguindo os protocolos de 

regulação do acesso; 

15. Acionar o Complexo Regulador de Urgência do Município a fim de solicitar transporte 

apropriado de pacientes críticos e semicríticos; 

16. Seguir os protocolos e rotinas técnicas estabelecidas pela SEMSA; 
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17. Implementar ações de cuidados à saúde baseadas em evidências científicas e nas diretrizes de 

boas práticas de atenção, segundo os princípios estabelecidos pelos Conselhos de Classes, MS 

e Organização Mundial da Saúde (OMS); 

18. Elaborar rotinas técnicas e assistenciais da Unidade, bem como suas revisões e atualizações; 

19. Realizar todos os atendimentos médicos de urgência necessários ao usuário, dentro da 

capacidade operacional da Unidade, não sendo permitida a limitação do atendimento sob 

qualquer alegação; 

20. Fornecer e disponibilizar, sempre que solicitados, prontuário, laudos e relatórios de exames, de 

procedimentos e relatórios assistenciais, realizados pela equipe da UPA, para paciente ou 

responsável, para auditorias dos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação; 

21. Realizar visita multiprofissional, incluindo o médico, diariamente em todos os pacientes sob 

observação nas salas de emergência, observação, qualificação, estabilização e isolamentos, 

com evolução e prescrição médica, solicitação e verificação dos resultados de exames 

complementares; 

22. Realizar a notificação obrigatória de agravos à saúde por meio do registro das informações em 

ficha específica padronizada pelo MS e encaminhamento da comunicação à SEMSA, conforme 

fluxo estabelecido pelo gestor municipal; 

23. Manter sempre atualizado no sistema informatizado da Instituição o prontuário médico dos 

pacientes na unidade administrada pela CONTRATADA; 

24. Interagir com os demais recursos do território através da região de saúde, desenvolvendo ações 

de contra referência de usuários nos pós-atendimento. 

 
b) Quanto ao aspecto institucional 

1. Indicar formalmente preposto apto a representar a CONTRATADA junto à CONTRATANTE, que 

deverá responder pela fiel execução do contrato; 

2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à 

execução do objeto contratual; 

3. Reparar quaisquer danos causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus 

representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não 
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excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução 

dos serviços pela administração pública municipal; 

4. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do contrato de 

gestão, garantindo disponibilidade permanente de documentação para auditoria da 

administração pública municipal; 

5. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da qualificação da 

Organização Social e da habilitação da UPA; 

6. Responder pelos pagamentos fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto 

no contrato de gestão, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

administração pública municipal na hipótese de inadimplência da entidade em relação ao 

referido pagamento; 

7. Assinar, por meio de seu representante legal, Termo de Compromisso contendo declaração de 

manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no Município de Vila Velha, 

assumindo a responsabilidade pelo sigilo acerca de quaisquer dados e informações do 

CONTRATANTE, que porventura venha a ter ciência e conhecimento, em função dos serviços 

prestados; 

8. Atender com seus recursos humanos e técnicos exclusivamente aos usuários do SUS 

oferecendo, conforme o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, 

os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades descritas neste Termo de Referência, 

sendo vedada a remuneração pelo atendimento ao usuário por qualquer outra fonte de 

pagamento que não a prevista no contrato de gestão; 

9. Observar o respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade e de modo 

igualitário; 

10. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por 

representantes de qualquer culto religioso; 

11. Respeitar a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços 

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

12. Garantir o sigilo dos dados e informações relativas aos usuários; 

13. Prestar esclarecimento aos usuários acerca de seus direitos quanto aos serviços oferecidos e 

funcionamento da Unidade durante as 24h; 
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14. Reportar-se à Coordenação de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha; 

15. Adotar a padronização que será orientada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha na 

comunicação visual, uniformes, enxoval e nos demais itens, sendo vedada a colocação de 

quaisquer logomarcas ou símbolos diferentes do preconizado; 

16. Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos pertinentes; 

17. Participar das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha na 

prestação de serviços de assistência em casos de calamidades, surtos, epidemias e catástrofes. 

Nestes casos, será possível a repactuação do Contrato de Gestão, visando ao equilíbrio 

econômico e financeiro; 

18. Compor a subcomissão do controle social de acompanhamento na UPA Zilda Arns; 

19. Contratar empresa para realizar os exames de patologia clínica (exames laboratoriais), imagem 

e diagnóstico; 

20. Realizar a transferência de pacientes, conforme as pactuações com a SESA; 

21. Fornecer equipamentos de informática e providenciar a manutenção dos mesmos; 

22. Providenciar sistemas informatizados oficiais (CNES, SIA/SUS, e- Saúde); 

23. Fornecer link de dados e conectividade (Intranet/Internet). 
 
 

c) Quanto ao aspecto operacional 

1. Garantir o funcionamento ininterrupto da Unidade; 

2. Garantir que a Unidade esteja devidamente cadastrada e atualizada no banco de dados do 

SCNES, conforme legislação vigente; 

3. Fornecer materiais médicos, farmacêuticos, medicamentos, insumos e instrumentais 

adequados, conforme REMUME; 

4. Fornecer serviços de esterilização dos materiais, tanto de materiais termo resistentes quanto 

de materiais termo sensíveis; 

5. Fornecer manutenção preventiva e corretiva de todos os itens disponibilizados para 

funcionamento da Unidade: manutenção predial, hidráulica, elétrica, de eletrodomésticos e 

eletrônicos, bem como engenharia clínica para a manutenção preventiva e corretiva do parque 

tecnológico imediatamente após a assinatura do Contrato; 
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6. Fornecer profissionais para atuar na Recepção, Acolhimento e Apoio Administrativo conforme 

equipe multidisciplinar que consta no item V; 

7. Fornecer uniformes no padrão e especificações exigidas pelo MS e demais normas 

regulamentadoras; 

8. Fornecer roupas hospitalares no padrão estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Vila Velha; 

9. Fornecer alimentação aos usuários em observação (aguardando transferência) e aos 

acompanhantes, quando aplicável; 

10. Fornecer alimentação para a equipe da UPA; 

11. Fornecer Gases Medicinais; 

12. Fornecer materiais médicos, materiais para radiologia odontológico e insumos; 

13. Fornecer Serviços de portaria e vigilância desarmada durante 24 horas; 

14. Fornecer sistema de câmeras de vigilância com gravação de vídeo e armazenamento de 

imagens por no mínimo 30 dias, bem como a manutenção desses equipamentos; 

15. Fornecer serviço de lavanderia hospitalar; 

16. Fornecer serviço de limpeza e conservação 24 horas ao dia, com o fornecimento de mão de 

obra, materiais e equipamentos para obtenção de condições adequadas de salubridade e 

higiene, redução do risco de proliferação de micro-organismos e transmissão cruzada; 

17. Contratar serviços especializados e licenciados para controle de pragas urbanas, observando as 

normas em vigor e a periodicidade necessária; 

18. Contratar serviços de limpeza de esgoto e de caixa d’água, bem como de análise da água, de 

acordo com a legislação vigente; 

19. Fornecer manutenção e reposição de filtros HEPA – isolamentos, de acordo com o preconizado 

pelo fabricante dos filtros; 

20. Fornecer manutenção predial, hidráulica e elétrica e conforto ambiental; 

21. Manter gerador de energia compatível para atender no mínimo a área crítica da UPA 24h (salas 

de estabilização observação e de emergência), além da área de acolhimento, sala de vacinas e 

classificação de risco; 

22. Solicitar aos usuários ou a seus representantes legais a documentação de identificação do 

paciente, sendo vedada a negação do atendimento devido à falta de documentação; 
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23. Realizar o monitoramento permanente da prestação dos serviços, especialmente nos itens 

necessários à apuração do cumprimento de suas obrigações; 

24. Arcar com as despesas de concessionárias, tais como, de água, luz, telefone, internet, gás e 

outros serviços, mantendo-os em dia a fim de evitar a interrupção do fornecimento dos 

serviços. 

25. Dar conhecimento imediato à Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha de todo e qualquer 

fato que altere de modo relevante o normal desenvolvimento do Contrato, ou que, de algum 

modo, interrompa a correta prestação do atendimento aos usuários da Unidade; 

26. Comunicar previamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha qualquer proposta 

de alteração no quadro de direção ou coordenação geral e técnica da Unidade; 

27. Facilitar o acesso do cidadão à Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, 

mantendo exposto o cartaz da Ouvidoria, bem como caixa de sugestões em sua sala de espera; 

28. Responder às demandas da Ouvidoria da SMS de Vila Velha, dentro dos prazos estabelecidos. 
 
 

d) Quanto à gestão de pessoas 

1. Promover a adesão de compromisso de todos os profissionais com os princípios e diretrizes do 

SUS, especialmente: 

 
 Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

 Integralidade de assistência, entendida como 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; 

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

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

 Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

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

pelo usuário; 

 Participação da comunidade; 

 Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança de quaisquer valores a usuários ou 

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

por seu empregado ou preposto; 
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 Fornecimento gratuito de medicamentos aos usuários em atendimento, mediante 

prescrição do profissional médico responsável pelo atendimento em questão; 

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

 Direito de informação sobre sua saúde às pessoas assistidas; 

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

pelo usuário; 

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

modo adequado e eficaz; 

 Correto e completo preenchimento de todos os prontuários, boletins de atendimento 

ou pedidos de esclarecimentos oriundos do Poder Judiciário (magistratura, Ministério 

Público e Defensoria Pública). 

 
2. Utilizar critérios técnicos quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, 

observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias; 

3. Elaborar ações de valorização do profissional, agindo em seu desenvolvimento, integração, 

promoção, remuneração e parceria na execução das atividades; 

4. Definir política de segurança ocupacional, com foco no bem-estar, a fim de proporcionar 

ambiente de trabalho seguro e saudável; 

5. Elaborar programa de avaliação periódica do desempenho dos profissionais; 

6. Garantir a contratação de profissionais médicos e de enfermagem (enfermeiro e técnicos de 

enfermagem), dentista e técnico auxiliar de saúde bucal e outros profissionais qualificados para 

atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, de forma a oferecer aos 

usuários serviços assistenciais de excelência; 

7. Garantir que a escala dos profissionais da Unidade seja cumprida, através de plano de 

contingência e chamada de profissionais de sobreaviso, para cobertura dos plantões em caso 

de faltas e afastamentos legais. O não cumprimento deste item implicará na imediata aplicação 

das cláusulas de sanção do contrato de gestão; 

8. Garantir que todos os colaboradores que executem ações ou serviços de saúde na Unidade 

estejam cadastrados no SCNES; 
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9. Adotar valores compatíveis com os níveis de remuneração praticados no mercado e convenções 

coletivas de trabalho para pagamento de salários e de vantagens de qualquer natureza a 

dirigentes e funcionários da Unidade; 

10. Estabelecer programa de Educação Permanente para todos os profissionais, oferecendo cursos 

de capacitação e atualização e garantir a sua participação em capacitações oferecidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha. A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha 

poderá, a qualquer momento, solicitar capacitação específica em alguma área; 

11. Manter controle do ponto biométrico de todos os profissionais, inclusive substitutos, em 

serviço na Unidade; 

12. Contratar e pagar o pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às atividades da 

Unidade, ficando a CONTRATADA como a única responsável pelo pagamento dos encargos 

sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em juízo 

ou fora dele, isentando a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha de quaisquer obrigações, 

presentes ou futuras; 

13. Apresentar à Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha a relação dos profissionais da Unidade 

responsáveis pela prestação dos serviços, incluindo sua formação e titulação, e, mensalmente, 

suas alterações; 

14. Compor equipe devidamente qualificada para a geração das informações que subsidiarão o 

preenchimento dos sistemas de informação; 

15. Implantar e manter, conforme NR-32, diretrizes básicas para a implementação de medidas de 

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles 

que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral; 

16. Apresentar declaração referente à não contratação para labor de menores de 18 anos, em 

cumprimento ao disposto no art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal. 

 
e) Quanto aos bens móveis e imóveis 

1. Adequar à estrutura da Unidade de acordo com as Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA 

e demais legislações sanitárias e do MS de forma a garantir as boas práticas na execução dos 

serviços de atenção à saúde, na humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de 

riscos aos usuários e meio ambiente, desde que seja disponibilizado recursos pela Contratante; 
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2. Administrar, manter e reparar os bens imóveis e móveis, cujo uso lhe seja permitido, em 

conformidade com o disposto nos respectivos termos do Contrato, até sua restituição à 

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha; 

3. Manter em perfeitas condições os equipamentos e instrumentais cedidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Vila Velha e, caso necessário, substituí-los por outros do mesmo padrão 

técnico. Ao encerramento do Contrato de Gestão a CONTRATADA fica responsabilizada pela 

devolução à Contratante nas mesmas condições em que foram recebidos todos os bens móveis 

e imóveis, devendo ser considerado a depreciação natural dos bens móveis e imóveis; 

4. Manter uma ficha histórica com as intervenções realizadas nos equipamentos da Secretaria 

Municipal de Saúde de Vila Velha ao longo do tempo, especificando os serviços executados e 

as peças substituídas; 

5. Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou base de dados para acesso 

irrestrito aos órgãos de controle do Poder Público; 

6. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, 

tributários, ou quaisquer outros previstos na legislação em vigor, bem como com todos os 

gastos e encargos com materiais e concessionárias; 

7. Providenciar seguro contra incêndio, responsabilidade civil e patrimonial dos bens móveis 

cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, em até 30 dias após a assinatura do 

Contrato; 

8. Dar conhecimento imediato à Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha de vícios ocultos, 

problemas nas estruturas ou funcionamento dos bens móveis e imóveis da UPA, sob pena de 

responsabilização pelo dano e obrigatoriedade de reparação à Secretaria Municipal de Saúde 

de Vila Velha; 

9. Manter a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha informada sobre substituição ou 

aquisição de novos bens móveis, conforme termos do contrato, para que o inventário esteja 

sempre atualizado e os bens devidamente patrimoniados. 

 
f) Quanto à tecnologia de informação 

1. Operacionalizar o sistema informatizado a ser disponibilizado pela contratada para o registro 

das atividades assistenciais realizadas na UPA, em conformidade com as normas da Secretaria 

Municipal de Saúde de Vila Velha; 
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2. Alimentar e atualizar os sistemas de informação disponibilizados pelo Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS) e pela SEMSA com as informações completas acerca dos 

profissionais, serviços prestados e procedimentos realizados, quando solicitado; 

3. Alimentar e atualizar os sistemas de informação adotados pela SEMSA e MS; 

4. Responsabilizar-se pela implantação e manutenção de impressoras compatíveis com os 

equipamentos de informática e o sistema e-Saúde, de acordo com a necessidade da UPA; 

5. Implantar sistema informatizado para prestação de contas. 
 

g) Quanto à prestação de contas 

 
1. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à CONTRATANTE, até o 15º (décimo quinto) 

dia do mês subsequente à execução das despesas: 

 
 Relatório Contábil e Financeiro - Balancete e DRE - Demonstrativo de Resultado do 

Período - consolidado da OS, com análise e assinatura dos representantes legais e 

contador com carimbo e número do registro de classe (CRC); 

 Extrato bancário, com saldo financeiro disponível e relatório de movimentação diária da 

conta corrente; 

 Relatório de custos, por grupos de despesas analítico, e relatório de custos por grupos 

de despesas consolidado; 

 Relatórios das Comissões de controle de infecção, de investigação de óbitos e de revisão 

de prontuários; 

 Relatório das capacitações realizadas informando tema, ministrante, carga horária e 

lista de frequência devidamente assinada; 

 Relatório acerca da ação mensal realizada e voltada à segurança dos pacientes; 

 Certidão negativa de débitos previdenciários e de terceiros referentes ao mês 

imediatamente anterior; 

 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária, devidamente quitadas; 

 Guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devidamente 

quitadas, e Relação de Empregados (RE) envolvidos na execução do objeto contratado, 

acompanhada do respectivo protocolo oficial de envio; 
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 Folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratual, com 

discriminação das verbas pagas; 

 Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos 

os direitos sociais trabalhistas de seus empregados, da qual deve constar a qualificação 

civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de cada um dos 

empregados envolvidos, bem como o motivo de eventual afastamento durante o mês; 

 Termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação 

das verbas rescisórias e recolhimento FGTS, acompanhado do relatório e Guia de 

Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF ou outra que vier a substituí-lo; 

 Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que 

desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e 

período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso 

da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada 

empregado; 

 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

 Certidões de regularidade fiscal federal, estadual e municipal; 

 Fluxo de Caixa com demonstração de recebimentos, pagamentos e investimentos, 

assinado pelos representantes legais e contador com carimbo e número do registro de 

classe (CRC) da Contratada; 

 Notas Fiscais de Compras e Serviços e comprovantes dos respectivos pagamentos para 

fornecedores; 

 Listagem com nome e CRM dos médicos que atuaram na UPA no mês da competência 

apresentada; 

 Declaração informando os nomes dos membros do Conselho de Administração da 

Organização Social, os órgãos que representam, os períodos de atuação, acompanhada 

do ato de fixação de suas remunerações, na primeira prestação de contas e sempre que 

ocorrerem alterações; 

 Declaração informando os nomes dos membros da Diretoria da OS, os períodos de 

atuação, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações, na primeira prestação 

de contas e sempre que ocorrerem alterações; 
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 Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da OS, na primeira prestação 

de contas e sempre que ocorrerem alterações; 

 Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos 

públicos e seleção de pessoal, na primeira prestação de contas e sempre que ocorrerem 

alterações; 

 Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados, na primeira prestação de contas 

e sempre que ocorrerem alterações; 

 Relatório da OS sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade pública, 

objeto do contrato de gestão, contendo as principais realizações e exposição sobre as 

demonstrações contábeis e seus resultados, anualmente; 

 Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização 

de recursos públicos administrados pela OS para os fins estabelecidos no contrato de 

gestão, contendo: tipo e número do ajuste; nome do contratado ou conveniado; data; 

objeto; vigência; valor e condições de pagamento, na primeira prestação de contas e 

sempre que ocorrerem alterações; 

 Relação dos bens móveis e imóveis cedidos pelo Poder Público no período, com 

permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, especificando forma e 

razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens, quando solicitado; 

 Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), comprovando a 

habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis na 

primeira prestação de contas e sempre que ocorrerem alterações; 

 Parecer do Conselho de Administração da OS sobre as contas e demonstrações 

financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada, quando solicitado. 

2. A contratada deverá apresentar ainda: 

 Anualmente, o instrumento de convenção trabalhista, devidamente registrado no 

Ministério do Trabalho e Emprego, bem como sua adesão e efetivo cumprimento desta 

convenção, na forma da lei; 

 Ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse 

do serviço, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo 
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X. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 

acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. 

 

 

1. Nomear Comissão de Fiscalização e Avaliação para acompanhar, monitorar e fiscalizar a 

execução do contrato de gestão e demais ajustes contratuais dele derivados; 

2. Receber o objeto fornecido pela contratada vinculado à conformidade com a proposta aceita, 

conforme inspeções realizadas; 

3. Aplicar à contratada sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

4. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos 

em contrato; 

5. Prever a realização dos pagamentos devidos à OS após apresentação dos documentos 

elencados no item anterior; 

6. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento do 

serviço, objeto do contrato; 

7. Definir condições para gestão e fiscalização do contrato de gestão e dos contratos dele 

corolários; 

8. Especificar regras de transição e encerramento contratual que garantam a manutenção dos 

recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio por parte da 

CONTRATANTE; 

9. Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto do Contrato de Gestão; 

10. Programar no orçamento do Município de Vila Velha os recursos necessários para custear a 

execução do objeto contratual, de acordo com o termo de ajustamento financeiro, parte 

integrante do Contrato de Gestão; 

11. Permitir o uso dos bens móveis e do imóvel com celebração dos correspondentes termos de 

cessão de uso e sempre que for conveniente aos interesses das partes; 

12. Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior, previamente à formalização dos termos 

de cessão de uso; 
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XI. AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 

13. Disponibilizar os seguintes imunobiológicos - Vacinas: Antitetânica. Soros: Antitetânico, 

Antirrábico. 

14. Fornecer protocolos específicos da SEMSA/PMVV; 

15. Fornecer padrão de comunicação visual; 

16. Garantir o acesso da CONTRATADA às informações em saúde necessárias para o planejamento 

e a execução dos serviços contratados, que visem orientá-la na correta prestação dos serviços 

pactuados ou em outras questões omissas neste Contrato. 

 

 

Para a avaliação TÉCNICA, serão considerados os quesitos técnicos descritos abaixo, com seus 

respectivos pontos na avaliação. 

 
A pontuação máxima corresponde a 100 (cem) pontos e será contabilizada à OS que melhor atender às 

exigências do Anexo II (Critérios: 1- Atividade; 2- Qualidade; 3- Qualificação Técnica). 

 
Para a finalidade de pontuação destes quesitos técnicos serão considerados: 

 Clareza e lógica na exposição do conteúdo; 

 Consistência entre a descrição e análise dos tópicos apresentados; 

 Coerência e adequação dos itens abordados; 

 Fundamentação elaborada com base nas Portarias supracitadas; 

 Pertinência entre as diretrizes propostas no contexto da execução das atividades previstas e as 

normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde e suas áreas técnicas. 

 
Para elaboração do Plano de Trabalho, é obrigatório o atendimento aos requisitos mínimos 

apresentados no Anexo II do presente termo de referência. 

 
Serão desclassificados os Planos de Trabalho que não atingirem uma pontuação total mínima de 50 

(cinquenta) pontos e que não pontuarem no item F3 (Qualificação Técnica). 

 
No julgamento do Plano de Trabalho, para definição da Nota Técnica (NT), será considerado o 

somatório dos resultados obtidos por cada fator de avaliação (valor do ponto alcançado vezes o peso 

instituído), divididos por 03 (três) conforme fórmula a seguir: 
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NT = (F1x 3) + F2+ F3 

3 

O julgamento será definido através do ITP (Índice Técnico do Projeto), que consistirá no resultado da 

apuração obtida na NT, dividida pela maior pontuação de Nota Técnica (MNT) dentre todas as 

propostas: 

 
ITP = NT 

MNT 

 

A classificação das PROPOSTAS DE TRABALHO E DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO referente a UPA ZILDA 

ARNS - RIVIERA DA BARRA far-se-á pela média ponderada das Notas Técnicas, das Notas de Preço e Nota 

de Investimento mediante a aplicação da seguinte fórmula com os respectivos pesos: 

 
PROJETO: PESO = 60 
PROPOSTA DE PREÇOS: PESO = 20 
INVESTIMENTO: PESO = 20 

Onde: 
 

A- Avaliação 
ITP- Projeto 
NP- Proposta de Preços. 
NINV - Investimento 

 
A= ([ITPx60] + [NPx20]) + [NINVx20]) 

10 
 

No julgamento da Proposta de Orçamento, para a definição da Nota de Preço (NP) serão avaliados os 

Preços Propostos (PP) pelos participantes em comparação com a Proposta de Menor Preço (MP) dentre 

todas as propostas apresentadas, conforme fórmula a seguir: 

 
NP = MP 

PP 

No julgamento da Proposta de Investimento, da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA, para a 

definição da Nota de Investimento (NINV) serão avaliados os Preços Propostos (PP) pelos 
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participantes em cotejo com a Proposta de Menor Preço (MP) dentre todas as propostas 

apresentadas, conforme fórmula a seguir: 

NINV = MP 
             PP 

Havendo empate entre 02 ou mais propostas, a Comissão Especial de Seleção valorizará, pela ordem, 

a entidade participante que obtiver uma maior pontuação nos critérios denominados “F1 - Atividade” 

e “F3 - Qualificação Técnica”, ambos previstos nos Anexo II. 

A Comissão Especial de Seleção poderá negociar o preço proposto com a entidade mais bem 

classificada, com vistas à sua redução. 

XII. PERÍODO DE PRÉ ATIVAÇÃO  
 

Antecedendo ao primeiro mês de execução do contrato, será concedido à Entidade vencedora do 

Certame prazo de até 30 (trinta) dias para planejamento da assunção da gestão da UPA denominado 

Período de pré-ativação. 

 
A pré- ativação será acompanhado pelas partes envolvidas: 

a) A Comissão, que representa a administração pública Municipal; 

b) A segunda, indicada pela Organização Social vencedora do chamamento público. 

 
A entidade participante do certame que optar de repasse financeiro para atender as demandas 

decorrentes do período de pré-ativação deverá requerer um adiantamento de parte do valor do 

primeiro mês assistencial para ser utilizado no referido período, não devendo este ser superior a 5% 

(cinco por cento) do valor destinado à primeira parcela assistencial. 

 
Para a aquisição dos bens permanentes será disponibilizado repasse para verba de investimento inicial 

com objetivo de aquisição dos mesmos, em acordo com os preços levantados em cotação e de acordo 

com o praticado no mercado. Este repasse será feito apenas no primeiro mês de início do contrato e 

após o primeiro ano, conforme necessidade apresentada. 

 
O requerimento se dará através do preenchimento das Planilhas destinadas para apresentação das 

Propostas Orçamentárias e Assistenciais da UPA. 

 
A Entidade que desejar solicitar o adiantamento, especificado no parágrafo anterior, deverá elaborar 
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sua proposta com a projeção para os 12 (doze) meses assistenciais e para o Período de pré-ativação, 

uma vez que na pré-ativação será adiantado parte do valor a ser utilizado no 1º mês assistencial. 

 
A entidade que julgar desnecessário o adiantamento para utilizar no período de pré-ativação, deverá 

apresentar sua Proposta Orçamentária e Assistencial apenas para os 12 (doze) meses assistenciais, 

desconsiderando, portanto, o Período de pré-ativação. 
 

XIII. ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA  
Este Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha. 

 

Vila Velha, 30 de junho de 2021. 
Elaborado por: 

 
 
 

 
_______________________________________ 

Alessandra Barcelos 
Assessora de Atenção Especializada 

 
 

De acordo com o termo de referência acima elaborado, aprovo e autorizo o prosseguimento: 
 
 
 

_______________________________________ 
Renata M° Sales Madureira 

Subsecretária Atenção Especializada 
 
 

 

_______________________________________ 
Cátia Cristina Vieira Lisboa 

Secretária Municipal De Saúde. 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
Programa Arquitetônico Mínimo - UPA 24h - Versão 2.0/2018 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Parâmetros de avaliação para julgamento e classificação dos Planos de Trabalho 
 

A Proposta Técnica da UPA ZILDA ARNS será analisada e pontuada conforme o quadro abaixo, sendo 

que a pontuação máxima só será obtida se a proposta técnica apresentada contiver a integralidade do 

quesito solicitado; caso contrário, a pontuação será proporcional ao item apresentado, de acordo com 

a especificação abaixo: 

 
a) Não apresentado/não atendido = 0% 

b) Apresentado/parcialmente atendido = 50% 

c) Apresentado/totalmente atendido = 100% 

 
F1. CRITÉRIO “ATIVIDADE” - O CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 25 PONTOS POSITIVOS 

(PESO 3) 

Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das atividades assistenciais à 

capacidade operacional da UPA ZILDA ARNS. Demonstra potencialidade quanto à organização, quando 

atende a processo sistematizado capaz de produzir resultado dentro de um contexto de produção de 

serviços, baseado na implantação de fluxos (08 pontos), da gestão (10 pontos) e processos (07 pontos). 
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Critério 
 

Requisitos mínimos 
Pontuação 
Por 

item Total 

Im
pl

an
ta

çã
o 

de
 fl

ux
os

 

 Apresentar as atribuições dos profisisonais envolvidos no 

02
 p

on
to

s 

 
08

 p
on

to
s 

 fluxo; 
Fluxos Definir as atividades que comporão o fluxo, compreendendo: 

operacional de recepção e cumprimento ao usuário, triagem, 
circulação dos estabelecimento de prioridades de atendimento, orientações 

usuários em aos usuários, classificação de risco, redirecionamento; 
atendimento e Definir   as   etapas:   alta com prescrição   e   orientações 

em espera necessárias, permanência sob observação clínica, 
encaminhamento encaminhamento à Unidade Hospitalar 
Referenciada. 

 Apresentar as atribuições dos profisisonais envolvidos no 
 fluxo; 
 Definir e demonstrar o fluxo que será instituído para: seleção, 

02
 p

on
to

s 

 aquisição, armazenamento, controle e gestão de estoque, 
 definição de ponto de ressuprimento e distribuição de 
 medicamentos e materiais médico- hospitalares; 
 Prever: pedido à farmácia por meio de sistema informatizado, 
 por nome de paciente, de acordo com a prescrição médica; 

Fluxo separação dos medicamentos e materiais solicitados pelo 
operacional profissional da farmácia; ateste do recebimento dos itens pela 

para material enfermagem, após conferência; dispensação de 
médico- medicamentos, incluindo aqueles sujeitos a controle especial 

hospitalar (conforme Portaria   344/98),   com   exigência   de   receita 
e carimbada e assinada pelo médico solicitante; realização de 

medicamentos visitas sistemáticas, pelos profissionais da farmáca, aos setores 
 com estoque de medicamentos e materiais para verificação da 
 cota pré-estabelecida   e   recolhimento   dos   excessos,   se 
 necessário; disponibilização da lista dos itens padronizados na 
 UPA aos profissionais; justificativa médica e autorização da 
 diretoria da UPA para solicitação de medicamentos e materiais 
 não padronizados. 
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 Apresentar as ações definidas para a inserção de informações 

01
 p

on
to

 

 
 referentes ao paciente necessárias à realização dos 
 atendimentos assistenciais em âmbito de UPA; estabelecer 
 metodologia de encaminhamento de informações de 

Fluxos para atendimento, e outras relacionadas, ao setor de faturamento 
registros de para realização de possíveis cobranças; apresentar 

documentos de metodologia de controle da movimentação dos pacientes e de 
usuários e seus respectivos prontuários; 

administrativos Definir ações que garantam o zelo das informações que 
 compõe os prontuários dos pacientes, prezando por sua 
 clareza, exatidão e pelo preenchimento de todos os dados 
 necessários à elucidação diagnóstica, à avaliação do 
 tratamento instituído e os resultados correspondentes. 
 Apresentar os processos a serem desenvolvidos, incluindo: 

01
 p

on
to

 

Fluxo para 
materiais 

esterilizados 

limpeza,        descontaminação,        desinfecção,        preparo, 
esterilização, processos físicos, processos químicos e físico- 
químicos, validação dos processos de esterilização por meio de 
controle do processo de esterilização utilizando para tantos 

 testes químicos e testes biológicos. 
 Apresentar as ações destinadas ao processamento de roupas, 

01
 p

on
to

 

 incluindo: retirada da roupa suja da unidade geradora e o seu 
 acondicionamento; coleta e transporte da roupa suja até a 

Fluxo para 
roupas 

unidade de processamento; recebimento, pesagem, 
separação e classificação da roupa suja; processo de lavagem 
da roupa suja; centrifugação; secagem, 

 calandragem/prensagem ou   passadoria   da   roupa   limpa; 
 separação, dobra, embalagem da roupa limpa; 
 armazenamento, transporte e distribuição da roupa limpa. 
 Definir os aspectos intra e extra estabelecimento, prevendo as 

01
 p

on
to

 

Fluxo para 
resíduos de 

saúde 

ações a geração até a disposição final dos resíduos, incluindo 
as seguintes etapas: segregação, acondicionamento, 
identificação, transporte interno, armazenamento 
temporário, tratamento,  armazenamento externo, coleta e 

 transporte externos, disposição final. 
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Im
pl

an
ta

çã
o 

da
 

ge
st

ão
 

 

Apresentar proposta de Regimento Interno, prevendo a 
garantia de: qualidade e segurança das práticas assistenciais; 
legitimação e padronização das ações executadas e descrição 
das competências e responsabilidades da UPA, incluindo dia e 
hora de funcionamento, acolhimento de pacientes, 
implantação do processo de acolhimento com classificação de 
risco, estabelecimento e adoção de protocolo de atendimento 
clínico, de triagem e de procedimentos administrativos; 
estratégias de articulação com a Estratégia de Saúde da 
Família, Atenção Básica, SAMU 192, unidades hospitalares, 
unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros 
serviços de atenção à saúde do sistema loco regional, 
construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e 
contrarreferência e ordenando os fluxos de referência através 
das Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos 
reguladores instalados,   proporcionando   continuidade   ao 
tratamento sempre que a complexidade dos casos 
ultrapassarem   a   capacidade   instalada   da   UPA;   equipe 
interdisciplinar compatível com o porte da UPA; oferta de 
atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes 
acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza 
clínica, prestando primeiro atendimento aos casos de natureza 
cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando 
a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os 
casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços 
hospitalares   de   maior   complexidade;   fornecimento   de 
retaguarda às urgências atendidas pela Atenção Básica; 
estabilização de   pacientes   atendidos   pelo   SAMU   192; 
realização de   consulta   médica   em   regime   de   pronto 
atendimento aos casos de  menor gravidade; realização de 
atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem 
adequados aos casos críticos ou de maior gravidade; apoio 
diagnóstico (realização de Raios-X, exames laboratoriais, 
eletrocardiograma) e terapêutico; manutenção de pacientes
em observação para elucidação diagnóstica e/ou 
estabilização clínica; encaminhamento de pacientes para
internação em serviços hospitalares os pacientes que não
tiverem suas queixas resolvidas, por meio do Complexo
Regulador; apoio técnico  e logístico para 
o bom funcionamento da UPA; impacto positivo no
quadro de saúde individual e coletivo; registro(s) do(s)
reponsável(is) técnico(s) habilitado(s), devidamente   válido,  
para   a   execução   dos serviços junto ao Conselho de Classe
competente. 

 

05
 p

on
to

s 

 

10
 p

on
to

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta para 
Regimento 

Interno da UPA, 
prevendo os 

Regimentos do 
Serviço de 

Enfermagem e 
do Corpo 

Clínico 
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 Implantação de 
Logística de 
Suprimentos 

 
Apresentar os mecanismos a serem utilizados para a 
implantação da logística de suprimentos da UPA. 

02
 p

on
to

s  

Política de 
recursos 
humanos 

Apresentar a política de recursos humanos a ser 
implementada na UPA, contendo o plano de cargos e salários, 
métodos de recrutamento e seleção e métodos de avaliação. 

03
 p

on
to

s 

Im
pl

an
ta

çã
o 

de
 p

ro
ce

ss
os

 

 Apresentar Protocolos Assistenciais: Protocolo de 

02
 p

on
to

s 

 
07

 p
on

to
s 

 Enfermagem que preveja ações específicas de enfermagem; 
Protocolos Protocolo de Sedação e Analgesia; Protocolo de Uso Seguro e 

assistenciais Racional de Medicamentos; Protocolo Assistencial 
 Multiprofissional; Protocolo de atendimentos médicos; outros 
 relacionados. 
 

Rotinas para 
 
Apresentar instrução/manual de rotinas administrativas para 

01
 p

on
to

s 

Faturamento faturamento de procedimentos. 

 Apresentar os métodos direcionados ao controle de atividades 

01
 p

on
to

s 

 exercidas administrativamente pela UPA compreendendo: 
 controle exercido pela administração, objetivando o 

Rotinas para 
administração 

financeira 

cumprimento das metas e orçamentos e a observância à 
legislação e às normas gerais que regulam o exercício das 
atividades profissionais; controle da observância à legislação e 
às normas gerais que regulam o exercício das atividades em 

 âmbito da   UPA;   controle   do   uso   e   guarda   dos   bens 
 pertencentes à UPA; controle orçamentário e financeiro das 
 receitas e despesas. 

Rotinas Apresentar as rotinas referentes à: recebimento, 
armazenagem e distribuição de materiais; patrimoniamento 
de bens móveis; segurança e preservação de materiais; 
metodologias de gestão e controle de estoque; outras 
relacionadas. 

01
 p

on
to

 administrativas 
para a gerência 

de 
almoxarifado e 

patrimônio 
 Apresentar o Programa de Educação Continuada, prevendo: 

02
 p

on
to

s 

 capacitações e   cursos   livres   que   serão   ofertados   aos 

Educação em 
Saúde 

profissionais; incentivo  e valorização do aprendizado, bem 
como, o desenvolvimento contínuo de habilidades 
profissionais; cronograma de execução do Programa de 

 Educação Continuada; temas que serão abordados; classes 
 profissionais que serão contempladas em cada ação formativa. 

Total 25 pontos 
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F2. CRITÉRIO “QUALIDADE” - O CONJUNTO DA PROPOSTA, CONSIDERANDO OS ITENS F2 E F2.2, 

CORRESPONDE A 25 PONTOS POSITIVOS 

 
Avalia a adequação das atividades propostas referentes à QUALIDADE da assistência aos usuários da 

UPA ZILDA ARNS. Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva (13 pontos) a partir da instituição 

de comissões internas de monitoria dos serviços e ações voltadas à Qualidade Subjetiva (12 pontos) 

relacionadas com a Humanização das relações nas unidades na relação humana e apoio social na 

comunidade interna e externa. 

 
Critério 

 
Requisitos mínimos 

Pontuação 

Por 
item Total 

Co
m

is
sã

o 
de

 p
ro

nt
uá

rio
s 

e 
an

ál
is

e 
de

 
ób

ito
s 

re
se

rv
a 

de
 

 
 
 

Proposta de constituição e 
de desenvolvimento das 

atividades 

Apresentar dados que caracterizam a 
Comissão: nome; atividades; objetivo; 
finalidade; obrigações; elaboração de 
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica; 
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação 
da constituição da Comissão em Diário 
Oficial local.  

02
 p

on
to

s 

 
2,

5 
po

nt
os

 
 

Cronograma de atividade 
anual 

 

Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas. 

 0,
5 

po
nt

os
 

Co
m

is
sã

o 
de

 C
on

tr
ol

e 
e 

In
fe

cç
ão

  
H

os
pi

ta
la

r (
CC

IH
) 

 
 
 

Proposta de constituição e 
de desenvolvimento das 

atividades 

Apresentar dados que caracterizam a 
Comissão: nome; atividades; objetivo; 
finalidade; obrigações; elaboração de 
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica; 
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação 
da constituição da Comissão em Diário 
Oficial local. 

02
 p

on
to

s 

3 
po

nt
os
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Cronograma de atividade 

anual 

 
Apresentar a periodicidade e datas das
reuniões que serão realizadas . 

 01
 p

on
to

 

 
Co

m
is

sã
o 

de
 É

tic
a 

M
éd

ic
a 

 
 
 

Proposta de constituição e 
de desenvolvimento das 

atividades 

Apresentar dados que caracterizam a
Comissão: nome; atividades; objetivo;
finalidade; obrigações; elaboração de
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica;
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação da 
constituição da Comissão em Diário Oficial 
local.  

02
 p

on
to

s 

 
2,

5 
po

nt
os

 

 
Cronograma de atividade 

anual 

 
Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas . 

 
0,

5 
po

nt
os

 

 
Co

m
is

sã
o 

de
 G

er
en

ci
am

en
to

 d
e 

Ri
sc

o 

 
 
 

Proposta de constituição e 
de desenvolvimento das 

atividades 

Apresentar dados que caracterizam a 
Comissão: nome; atividades; objetivo; 
finalidade; obrigações; elaboração de 
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica; 
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação 
da constituição da Comissão em Diário 
Oficial local.  

02
 p

on
to

s 

 
2,

5 
po

nt
os

 
 

Cronograma de atividade 
anual 

 

Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas . 

 
0,

5 
po

nt
os
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Co
m

is
sã

o 
de

 R
es

íd
uo

s 
de

 S
er

vi
ço

s 
de

 Sa
úd

e 

 
 

 
Proposta de constituição e 

de desenvolvimento das 
atividades 

Apresentar dados que caracterizam a 
Comissão: nome; atividades; objetivo; 
finalidade; obrigações; elaboração de 
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica; 
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação 
da constituição da Comissão em Diário 
Oficial local. 

02
 p

on
to

s 

2,
5 

po
nt

os
 

 

Cronograma de atividade 
anual 

 

Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas. 

 
0,

5 
po

nt
os

 

Total 13 pontos 
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F2.2 CRITÉRIO “QUALIDADE SUBJETIVA” - O CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 12 PONTOS 

POSITIVOS 
 

 
Critério 

 
Requisitos mínimos 

Pontuação 
Por 

item Total 

 
A

co
lh

im
en

to
 

Manual com indicação das Apresentar manual com forma de 
notificação, recepção, orientação social e 
apoio psicossocial, descrevendo a 
operacionalização dos processos de 
trabalho, normas e rotinas incluindo a 
Política de Humanização do SUS. 

 
04

 p
on

to
s 

 
06

 p
on

to
s 

formas de notificação, 
recepção, orientação social 

e apoio psicossocial aos 
usuários e familiares na 
Emergência conforme 
Classificação de Risco 

Instrução com definição de 
horários, critérios e medidas 
de controle de risco para as 

visitas aos pacientes 

Instrução do fluxo e normativas de visitas 
aos pacientes, respeitando as 
regulamentações previstas no SUS 
contendo horários, critérios e controle do 
Risco.  

02
 p

on
to

s 

 
A

te
nd

im
en

to
 

Instrução de definição de  

 
01

 p
on

to
 

 
06

 p
on

to
s 

formas de acomodação e Apresentar Instrução, conforme legislação 
conduta para os vigente, com especificações das normas e 

acompanhantes, conforme rotinas quanto à acomodação e condutas 
previsão da legislação para os acompanhantes. 

vigente  

 Descrever o processo de implantação do 
 

01
 p

on
to

 
Proposta para implantação SAU contendo forma de coleta, 
de Serviço de Atendimento documentos a serem utilizados, processo 

ao Usuário (SAU) de apuração (análise da causa) e proposta 
 das formas e meios de resolução . 
 Definição e   descrição   do   método   de 

 
01

 p
on

to
  mensuração e   avaliação   do   nível   de 

Proposta de Pesquisa de satisfação do usuário, incluindo: 
Satisfação do Usuário frequência de   avaliação   do   nível   de 

 satisfação do   usuário;   sistemática   de 
 ações corretivas 
 Definir fluxos que serão estabelecidos 

 
01

 p
on

to
 

Proposta para implantação com Central Regulação, prevendo: 
do sistema de regulação descrição das ações e atribuições; 

interna de leito membros atuantes; forma de 
 gerenciamento e monitoramento. 

Proposta para implantação Apresentar proposta com definição de 

 02
 p

on
to

s 

do sistema de contra fluxo a ser estabelecido, metodologia, 
referência à Atenção instrumentos e protocolos a serem 

Primária instituídos. 

Total 12 pontos 
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F3 - CRITÉRIO “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” - O CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 50 PONTOS 

POSITIVOS 

Avalia a capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores em gerência de unidade de 

urgência e emergência (18 pontos), estrutura diretiva (05 pontos), organização de serviços médicos 

assistenciais, de enfermagem e suprimentos (12 pontos), organização de outros serviços (06 pontos), 

desenvolvimento tecnológico e científico (02 pontos) organização dos  recursos humanos (06 pontos) e 

metodologia de projetos, incluindo os prazos propostos para implantação e pleno funcionamento dos 

serviços (01 ponto). 
 

 

CRITÉRIO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

PONTUAÇÃO 
Por 

item Total 

Ex
pe

ri
ên

ci
a 

an
te

rio
r e

m
 g

er
ên

ci
a 

de
 U

ni
da

de
 d

e 
U

rg
ên

ci
a 

e 
Em

er
gê

nc
ia

 

 
  Certificar experiência mediante comprovação 

através de declarações legalmente 
reconhecidas   em   gerência   de   serviços   de 
atenção de Urgência e Emergência de acordo 
com a Política Nacional da Rede de Urgência 
e  Emergência normatizada pelo Ministério 
da Saúde. Cada atestado apresentado vale 
1,0 ponto, com limite de 05 certificações. 

05
 p

on
to

s 

 
18

 p
on

to
s 

 

Em unidades de urgência 
e emergência com mais 
de 30 leitos de 
observação e/ou  de 
emergência  

 

 

 
  Certificar experiência mediante comprovação 

através de declarações legalmente 
reconhecidas   em   gerência   de   serviços   de 
atenção de Urgência e Emergência de acordo 
com a Política Nacional da Rede de Urgência 
e Emergência normatizada pelo Ministério 
da Saúde. Cada atestado apresentado vale 
0,4 ponto, com limite de 05 certificações. 

2,
0 

po
nt

os
 

 

Em unidades de urgência 
e emergência com 10 até 
29 leitos de observação 
e/ou de emergência 

 
 

 
Certificar experiência mediante comprovação 

através de declarações legalmente 
reconhecidas   em   gerência   de   serviços   de 
atenção de Urgência e Emergência de acordo 
com a Política Nacional da Rede de Urgência 
e Emergência normatizada pelo Ministério 
da Saúde. Cada atestado apresentado vale 
0,2 ponto, com limite de 05 certificações. 

1,
0 

po
nt

o 

 

Em unidades de urgência 
e emergência com menos 
de 10 leitos de observação 
e/ou  de emergência 
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Comprovação de 
gerenciamento em 
unidade de urgência e 
emergência por 03 (três) 
anos ou mais 

Certificar tempo que permaneceu gerenciando 
uma mesma unidade de urgência e emergência 
por 03 anos ou mais mediante comprovação 
através de declarações legalmente 
reconhecidas em gerência de serviços de 
atenção de Urgência e Emergência de acordo 
com a Política Nacional da Rede de Urgência e 
Emergência normatizada pelo Ministério da 
Saúde. Cada comprovação apresentada vale 
1,2 ponto, com limite de 05 certificações. 

06
 p

on
to

s 

 

 
 
Comprovação de 
gerenciamento em 
unidade de urgência e 
emergência por pelo 
menos 02 (dois) anos 
completos até 02 (dois) 
anos e 11 meses e 29 dias. 

Certificar tempo que permaneceu gerenciando 
uma mesma unidade de urgência e emergência 
pelo menos 02 (dois) anos completos até 02 
(dois) anos e 11 meses e 29 dias mediante 
comprovação através de declarações 
legalmente reconhecidas em gerência de 
serviços de atenção de Urgência e Emergência 
de acordo com a Política Nacional da Rede de 
Urgência e Emergência normatizada pelo 
Ministério da Saúde. Cada comprovação 
apresentada vale 0,6 ponto, com limite de 05 
certificações. 

03
 p

on
to

s 

 
 

Comprovação de 
gerenciamento em 
unidade de urgência e 
emergência até 01 (um) 
ano e 11 meses e 29 dias 

Certificar tempo que permaneceu gerenciando 
uma mesma unidade de urgência e emergência 
por até 01 (um) ano e 11 meses e 29 dias 
mediante comprovação através de declarações 
legalmente reconhecidas em gerência de 
serviços de atenção de Urgência e Emergência 
de acordo com a Política Nacional da Rede de 
Urgência e Emergência normatizada pelo 
Ministério da Saúde. Cada comprovação 
apresentada vale 0,2 ponto, com limite de 05 
certificações. 

01
 p

on
to

 

 Es
tr

ut
ur

a 
da

 d
ir

eç
ão

  
Apresentação de 

organograma da UPA 

Apresentar organograma com a descrição das 
atribuições e competências de cada membro 
citado. 01

 p
on

to
 

05
 p

on
to

s 

Titulação de Especialistas 
em Administração 

Hospitalar ou Gestão em 
Saúde da direção 

Apresentar titulação de especialista ou 
declaração de conclusão (01 ponto para cada 
especialista) com limite de 04 pontos. 04

 p
on

to
s 
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Im

pl
em

en
ta

çã
o 

de
 s

er
vi

ço
s 

e 
fu

nc
io

na
m

en
to

 d
a 

eq
ui

pe
 

 

 
Quadro de servidores 

categorias médicas 

Apresentar quadro de servidores por área de 
atuação compatível com as atividades da 
proposta do plano de trabalho, constando: 
escalas, forma de vínculo, horário e salário, 
estimativa de custo e quando for o caso, título 
de especialista dos responsáveis pelos serviços 
(observar a legislação para cada caso). 

01
 p

on
to

 

 
12

 p
on

to
s 

 
 

Quadro de servidores 
categorias não médicas 

Apresentar quadro de servidores por área de 
atuação compatível com as atividades da 
proposta do plano de trabalho, constando: 
escalas, forma de vínculo, horário e salário, 
estimativa de custo e quando for o caso, título 
de especialista dos responsáveis pelos serviços 
(observar a legislação para cada caso). 

02
 p

on
to

s 

 
Protocolos assistenciais 

Apresentar protocolo, rotina ou diretriz 
assistencial do atendimento odondologico 
(consultório odontologico). 01

 p
on

to
 

 
 
 
 

 
Protocolos Clínicos/ 

Diretrizes Terapêuticas 

 
Ações para acompanhamento e otimização 
diária das altas e transferências 

01
 p

on
to

s 

Protocolos assistenciais de atenção médica e 
rotinas operacionais para os serviços de maior 
complexidade na medicina, como nas 
urgências/ emergências e unidades de terapia 
intensiva adulta. 

01
 p

on
to

 

Protocolos assistenciais de atenção médica e 
rotinas operacionais para os ambulatórios e 
enfermarias. 01

 p
on

to
 

 
 
 

Protocolos Clínicos/ 
Diretrizes Terapêuticas 

Apresentar de Protocolos Clínicos/Diretrizes 
Terapêuticas que estabelecem criterios para o 
diagnóstico da doença ou agravo à saude; o 
tratamento preconizado com medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clinico; e o encaminhamento e 
verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos profissionais da UPA. 

02
 p

on
to

s 

 

Protocolos de 
enfermagem 

Apresentação de Regimento Interno e POPs 
conforme legislação do COFEN. Protocolos de 
enfermagem (rotinas por nível de qualificação 
dos profissionais) nas áreas de enfermagem, 
urgência/emergência, central de esterilização 01

 p
on

to
s 
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Implantação de Logística 
de Suprimentos 

Definir método de aquisição, gestão e logística 
de suprimentos respeitando como preço 
máximo os valores praticados no mercado, 
mediante prévia estimativa de custos e cotação 
de preços, prevendo: método de aquisição de 
materiais em geral, baseando-se em consumo 
médio e de acordo com recurso financeiro para 
este fim; exigências que serão direcionadas ao 
fornecedor, incluindo os documentos 
obrigatórios de acordo com a especificação de 
cada material; periodicidade de compras; 
critérios mínimos para aquisições: menor 
preço; qualidade do produto; condições de 
pagamento, tempo de entrega, com relação a 
este critério, é levado em consideração a 
criticidade do produto no momento da 
compra. 

01
 p

on
to

 

 

Manual para 
Padronização de 
Medicamentos e 

materiais médico- 
hospitalares 

Instituir Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
Apresentação de métodos destinados à 
definição do elenco de medicamentos de 
acordo com perfil de atendimento clínico da 
UPA, de forma a garantir uma terapêutica 
eficiente e de menor custo possível. 

01
 p

on
to

 

 Im
pl

em
en

ta
çã

o 
e 

fu
nc

io
na

m
en

to
 d

e 
ou

tr
os

 s
er

vi
ço

s  
Serviço Social 

Apresentar Instrução para o funcionamento do 
Serviço Social com especificação de normas e 
rotinas definidas, horários e equipes mínimas. 

01
 p

on
to

 

 
06

 p
on

to
s 

Acolhimento com 
Classificação de Risco 

(Manchester) 

Definir fluxo de acolhimento e Classificação de 
Risco, constituindo equipe necessária a 
sistemática de trabalho e horário de 
funcionamento. 02

 p
on

to
s 

 
 

Serviço Farmacêutico 

Apresentar Instrução para funcionamento do 
serviço farmacêutico com especificações de 
estrutura, normas e rotinas definidas, horários 
e equipe mínima, métodos de gestão e 
controle de estoque de medicamentos e fluxo 
de distribuição dos medicamentos. 

02
 p

on
to

s 

 
Contração de terceiros 

Apresentar método de escolha e os termos do 
contrato ao qual será adotado na contratação 
de terceiros, com descrição dos serviços a 
serem contratados e estimativa de custos. 01

 p
on

to
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Ci

ên
ci

a 
e 

te
cn

ol
og

ia
  

Convênio de Cooperação 
Técnica com Instituições 

de Ensino 

Apresentar planejamento para 
desenvolvimento de estágios curriculares, 
capacitações, residências e projetos de 
pesquisa. 01

 p
on

to
 

 
02

 p
on

to
s 

 
Educação Permanente 

Apresentar proposta de desenvolvimento de 
projeto em educação permanente com vista à 
capacitação da equipe interdisciplinar da UPA. 01

 p
on

to
 

 
Po

lít
ic

a 
de

 R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 

 
Recrutamento 

Apresentar planejamento de como será 
realizado o processo de recrutamento inicial e 
os subsequentes. 01

 p
on

to
 

 
06

 p
on

to
s 

 
Seleção 

 
Apresentar os critérios de seleção e os padrões 
de qualidade, expondo técnicas de seleção. 

01
 p

on
to

 

 
Integração 

Apresentar plano de mecanismo (centralizados 
e decentralizados) de integração de novos 
participantes ao ambiente interno da 
organização. 01

 p
on

to
 

 
Avaliação de 
Desempenho 

Apresentar planos e sistemáticas para contínua 
avaliação da qualidade e adequação dos 
recursos. 01

 p
on

to
 

 
Registros e Controles de 

Pessoal 

 
Apresentar registros e controles de Pessoal, 
com modelo para escalas e simulado de férias. 

01
 p

on
to

 

 
Desenvolvimento 

Humano 

Apresentar projeto de desenvolvimento 
humano com pesquisa periódica de clima 
organizacional e definição de uso das 
informações. 01

 p
on

to
 

M
et

od
ol

og
ia

 
de

 P
ro

je
to

s 

Proposta de Trabalho e 
Proposta de Orçamento 

Apresentar proposta de trabalho e proposta 
de orçamento seguindo o edital com 
adequado planejamento, visão de futuro, 
oportunos cronogramas de execução, custos 
estimados e resultados factíveis. 01

 p
on

to
 

 
01

 p
on

to
 

Total 50 pontos 
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Secretaria Municipal de Saúde Rubrica: 
 
 
 

 
  ANEXO III DO EDITAL  

 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS E RELAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS EXISTENTES 

NA UPA 
 

Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos que 
entre si celebram o Município de Vila Velha/ES, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a (o) 
--------- visando à utilização dos bens móveis e 
equipamentos alocados na Unidade de Pronto 
Atendimento de Riviera da Barra gerenciada 
através de Contrato de Gestão anteriormente 
firmado. 

 
Pelo presente instrumento, o Município de Vila Velha/ES, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, com sede a Rua Castelo Branco, n°. 1803, Centro, CEP 29.100-041 – Vila Velha – ES, neste 
ato representado pela sua Secretária Municipal de Saúde, Sra. Cátia Cristina Vieira Lisboa, brasileira, 
divorciada, portadora do CPF nº 020.048.707-88, doravante denominada PERMITENTE e, do outro 
lado, a Organização Social XXXXXXXXX, com CNPJ/MF nº. XX.XXX.XXX/XXXX- XX, com endereço XXX e 
com estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob número XXX do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas de XXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXX, RG nº. XXXXXX SSP/XX, CPF 
nº. XXXXXX, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, considerando a autorização expressa do 
Prefeito do Município de Vila Velha - ES, através do processo nº. XXXXX, e tendo em vista o que dispõe 
o Contrato de Gestão celebrado em XX/XX/XXXX, Processo XXXXX, para gerenciar o Unidade de Pronto 
Atendimento de Riviera da Barra, de propriedade da PERMITENTE e, por este, completamente 
equipado para o seu regular funcionamento, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Permissão de 
Uso de Bens Públicos, que se regerá pela Lei Municipal nº 6.214/19 e Decreto Municipal nº. 352/2019, 
e demais disposições legais e regulamentares, tudo mediante as cláusulas e condições a seguir 
estipuladas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. O presente instrumento tem como objeto a Permissão de Uso dos bens móveis, equipamentos 
médico-hospitalares e equipamentos de informática, relacionado a LISTAGEM DE BENS MÓVEIS, de 
propriedade da PERMITENTE, com exclusiva finalidade de sua utilização pela PERMISSIONÁRIA na 
realização das atividades e serviços de assistência de urgência e emergência desenvolvidas na Unidade 
de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, conforme consta do Contrato de Gestão Nº xxxxxx, firmado 
entre as partes. 

 
1.2. A Permissão de Uso de que trata este termo será a título gratuito, ficando a cargo da 
PERMISSIONÁRIA todas as despesas referentes à manutenção, insumos e eventual apólice de seguro 
dos bens e equipamentos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA REVERSÃO 
 

2.1. A PERMISSIONÁRIA se compromete a reverter à PERMITENTE os bens que lhe estão sendo cedidos, 
nos termos da cláusula primeira deste Termo, em estado normal de uso, a partir da data da rescisão 
do Contrato de Gestão, qualquer que PREFEITURA MUNICIPAL VILA VELHA Secretaria Municipal de 
Saúde 100 tenha sido o motivo para tal ocorrência. 

 
2.2. A reversão dos bens de que trata esta cláusula será formalizada mediante TERMO DE 
RECEBIMENTO, depois de realizada a devida conferência e inspeção dos bens, para verificação de seu 
estado de conservação, pela PERMITENTE. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DEVOLUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS 

 
3.1. Os bens móveis permitidos para uso através deste Termo poderão ser devolvidos à PERMITENTE 
e/ou substituídos por outros de igual ou maior valor, mediante requerimento de autorização prévia 
dirigida à PERMITENTE, o qual será analisado, condicionado a que os novos bens adquiridos integrem 
o patrimônio do Município. 

 
CLÁUSULA QUARTA- DA CONSERVAÇÃO DOS BENS E SEU USO 

 
4.1. A PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter em perfeito estado de conservação os bens cedidos e usá- 
los exclusivamente para os fins estabelecidos na Cláusula Primeira deste Termo. 

 
4.2. Fica estabelecido que todas as despesas concernentes ao uso e à conservação dos bens, inclusive 
aquelas decorrentes de eventual acidente causado a terceiros, correrão por conta da 
PERMISSIONÁRIA, como também as de recuperação dos mesmos por danos que porventura venham a 
ocorrer na vigência deste Termo. 

 
4.3. É vedado à PERMISSIONÁRIA fazer qualquer alteração estrutural nos bens cedidos sem a prévia e 
expressa autorização da PERMITENTE, sob pena de ser obrigada a repor, por sua própria conta, o citado 
bem, em seu estado anterior. 

 
4.4. Na eventualidade da necessidade de recolhimento e de baixa patrimonial do bem cedido, a 
PERMISSIONÁRIA deve comunicar o fato à PERMITENTE, a qual procederá à análise da possibilidade de 
recuperação do bem. Sendo decidido pela baixa patrimonial, esta será providenciada pela 
PERMITENTE, mediante celebração de Termo de Aditivo ao presente instrumento. 

 
4.5. É de inteira e total responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a apuração de responsabilidade no 
eventual desaparecimento ou perda de qualquer bem cedido por este Termo, a qual deve ser realizada 
num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da constatação do fato. 

 
4.6. Apurada a responsabilidade pela perda e/ou desaparecimento do bem, conforme o disposto no 
parágrafo anterior, seja ou não indicado nominalmente o responsável, cabe à PERMISSIONÁRIA a 
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reposição do bem à PERMITENTE, por outro idêntico, de igual especificação técnica e valor, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do encerramento das apurações descritas no parágrafo 
quarto. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS NOVAS AQUISIÇÕES 

 
5.1. Ocorrendo novas aquisições de bens destinados a Unidade de Pronto Atendimento gerida pela 
PERMISSIONÁRIA, sejam estes efetuados pela PERMITENTE ou pela PERMISSIONÁRIA, com recursos 
oriundos dos repasses financeiros efetuados como disposto no Contrato de Gestão, os mesmos serão 
patrimoniados e integrarão o patrimônio do Município, sendo seu uso cedido mediante celebração de 
Termo de Aditamento ao presente Termo. PREFEITURA MUNICIPAL VILA VELHA Secretaria Municipal 
de Saúde 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 
6.1. Este Termo terá vigência coincidente com a vigência do Contrato de Gestão nº XXX/XXXX, 
celebrado em ao qual está vinculado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 
7.1. O presente Termo poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações ou 
condições pactuadas, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou 
materialmente inexequível, ou ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio daquele 
que se desinteressar, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual deverão 
ser restituídos os bens constantes do na listagem de bens públicos do TERMO DE PERMISSÃO que 
integra o Projeto Básico, bem como os que tenham sido adquiridos durante a execução do Contrato 
de Gestão, observado o disposto na Cláusula Segunda deste Termo. 

 
7.2. A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao Secretário 
Municipal de Saúde e ao Prefeito do Município de Vila Velha – ES, 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. 

 
7.3. A revogação, independente da iniciativa, não exonera a PERMISSIONÁRIA das obrigações 
assumidas no Contrato de Gestão. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

 
8.1. O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo 
de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Vila Velha – ES, para dirimir as questões oriundas da execução ou 
interpretação deste Termo, podendo, os casos omissos, serem resolvidos por comum acordo pelos 
signatários. 

 
E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado conforme, o presente 
instrumento vai assinado pelos representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 

 
Vila Velha – ES, xx de xxxx de xxxx. 

 
 
 

Secretário Municipal de Saúde 
PERMISSIONÁRIA 

 
 
 

Organização Social 
PERMITENTE 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 

  Nome/CPF    _Nome/CPF  
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  ANEXO IV DO EDITAL  

 
MATRIZ DE AVALIAÇÃO E PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE 

TRABALHO 
 
 

Parâmetros de avaliação para julgamento e classificação dos Planos de Trabalho 
 
 

A Proposta Técnica da UPA ZILDA ARNS será analisada e pontuada conforme o quadro abaixo, sendo 

que a pontuação máxima só será obtida se a proposta técnica apresentada contiver a integralidade do 

quesito solicitado; caso contrário, a pontuação será proporcional ao item apresentado, de acordo com 

a especificação abaixo: 

 
d) Não apresentado/não atendido = 0% 

e) Apresentado/parcialmente atendido = 50% 

f) Apresentado/totalmente atendido = 100% 

 
F1. CRITÉRIO “ATIVIDADE” - O CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 25 PONTOS POSITIVOS 

(PESO 3) 

 
Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das atividades assistenciais à 

capacidade operacional da UPA ZILDA ARNS. Demonstra potencialidade quanto à organização, 

quando atende a processo sistematizado capaz de produzir resultado dentro de um contexto de 

produção de serviços, baseado na implantação de fluxos (08 pontos), da gestão (10 pontos) e 

processos (07 pontos). 
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Critério 

 
Requisitos mínimos 

Pontuação 
Por 

item Total 

Im
pl

an
ta

çã
o 

de
 fl

ux
os

 

 
Apresentar as atribuições dos profisisonais envolvidos no 
fluxo;  
Definir as atividades que comporão o fluxo, compreendendo: 
recepção e cumprimento ao usuário, triagem, 
estabelecimento de prioridades de atendimento, orientações 
aos usuários, classificação de risco, redirecionamento; 
Definir   as   etapas:   alta com prescrição   e   orientações 
necessárias, permanência sob observação clínica,
encaminhamento a Unidade Hospitalar 
Referenciada. 

02
 p

on
to

s 

 
08

 p
on

to
s 

 

Fluxos 
operacional de 
circulação dos 
usuários em 

atendimento e 
em espera 

 

 

 Definir e demonstrar o fluxo que será instituído para: seleção, 

02
 p

on
to

s 

 aquisição, armazenamento, controle e gestão de estoque, 
 definição de ponto de ressuprimento e distribuição de 
 medicamentos e materiais médico- hospitalares; 
 Prever: pedido à farmácia por meio de sistema informatizado, 
 por nome de paciente, de acordo com a prescrição médica; 

Fluxo separação dos medicamentos e materiais solicitados pelo 
operacional profissional da farmácia; ateste do recebimento dos itens pela 

para material enfermagem, após conferência; dispensação de 
médico- medicamentos, incluindo aqueles sujeitos a controle especial 

hospitalar (conforme Portaria   344/98),   com   exigência   de   receita 
e carimbada e assinada pelo médico solicitante; realização de 

medicamentos visitas sistemáticas, pelos profissionais da farmáca, aos setores 
 com estoque de medicamentos e materiais para verificação da 
 cota pré-estabelecida   e   recolhimento   dos   excessos,   se 
 necessário; disponibilização da lista dos itens padronizados na 
 UPA aos profissionais; justificativa médica e autorização da 
 diretoria da UPA para solicitação de medicamentos e materiais 
 não padronizados. 
 Apresentar as ações definidas para a inserção de informações 

01
 p

on
to

 

 referentes ao paciente necessárias à realização dos 
 atendimentos assistenciais em âmbito de UPA; estabelecer 
 metodologia de encaminhamento de informações de 

Fluxos para atendimento, e outras relacionadas, ao setor de faturamento 
registros de para realização de possíveis cobranças; apresentar 

documentos de metodologia de controle da movimentação dos pacientes e de 
usuários e seus respectivos prontuários; 

administrativos Definir ações que garantam o zelo das informações que 
 compõe os prontuários dos pacientes, prezando por sua 
 clareza, exatidão e pelo preenchimento de todos os dados 
 necessários à elucidação diagnóstica, à avaliação do 
 tratamento instituído e os resultados correspondentes. 
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  Apresentar os processos a serem desenvolvidos, incluindo: 

01
 p

on
to

 

 

Fluxo para 
materiais 

esterilizados 

limpeza,        descontaminação,        desinfecção,        preparo, 
esterilização, processos físicos, processos químicos e físico- 
químicos, validação dos processos de esterilização por meio de 
controle do processo de esterilização utilizando para tantos 

 testes químicos e testes biológicos. 
 Apresentar as ações destinadas ao processamento de roupas, 

01
 p

on
to

 

 incluindo: retirada da roupa suja da unidade geradora e o seu 
 acondicionamento; coleta e transporte da roupa suja até a 

Fluxo para 
roupas 

unidade de processamento; recebimento, pesagem, 
separação e classificação da roupa suja; processo de lavagem 
da roupa suja; centrifugação; secagem, 

 calandragem/prensagem ou   passadoria   da   roupa   limpa; 
 separação, dobra, embalagem da roupa limpa; 
 armazenamento, transporte e distribuição da roupa limpa. 
 Definir os aspectos intra e extra estabelecimento, prevendo as 

01
 p

on
to

 

Fluxo para 
resíduos de 

saúde 

ações a geração até a disposição final dos resíduos, incluindo 
as seguintes etapas: segregação, acondicionamento, 
identificação, transporte interno, armazenamento 
temporário, tratamento,  armazenamento externo, coleta e 

 transporte externos, disposição final. 
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iIm
pl

an
ta

çã
o 

da
 

ge
st

ão
 

 Apresentar proposta de Regimento Interno, prevendo a 

 

05
 p

on
to

s 
 

10
 p

on
to

s 

 garantia de: qualidade e segurança das práticas assistenciais; 
 legitimação e padronização das ações executadas e descrição 
 das competências e responsabilidades da UPA, incluindo dia e 
 hora de funcionamento, acolhimento de pacientes, 
 implantação do processo de acolhimento com classificação de 
 risco, estabelecimento e adoção de protocolo de atendimento 
 clínico, de triagem e de procedimentos administrativos; 
 estratégias de articulação com a Estratégia de Saúde da 
 Família, Atenção Básica, SAMU 192, unidades hospitalares, 
 unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros 
 serviços de atenção à saúde do sistema loco regional, 
 construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e 
 contrarreferência e ordenando os fluxos de referência através 
 das Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos 
 reguladores instalados,   proporcionando   continuidade   ao 
 tratamento sempre que a complexidade dos casos 

Proposta para 
Regimento 

Interno da UPA, 
prevendo os 

Regimentos do 
Serviço de 

Enfermagem e 
do Corpo 

Clínico 

ultrapassarem   a   capacidade   instalada   da   UPA;   equipe 
interdisciplinar compatível com o porte da UPA; oferta de 
atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes 
acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza 
clínica, prestando primeiro atendimento aos casos de natureza 
cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando 
a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os 
casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços 
hospitalares   de   maior   complexidade;   fornecimento   de 
retaguarda às urgências atendidas pela Atenção Básica; 

 estabilização de   pacientes   atendidos   pelo   SAMU   192; 
 realização de   consulta   médica   em   regime   de   pronto 
 atendimento aos casos de  menor gravidade; realização de 
 atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem 
 adequados aos casos críticos ou de maior gravidade; apoio 
 diagnóstico (realização de Raios-X, exames laboratoriais, 
 eletrocardiograma) e terapêutico; manutenção 
 de pacientes em observação para 
 elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 
 encaminhamento de pacientes para internação em serviços 
 hospitalares os pacientes que não tiverem suas queixas 
 , por meio do Complexo 
 Regulador; apoio técnico e logístico para o bom 
 funcionamento da UPA; impacto positivo no quadro de saúde 
 individual e coletivo; registro(s) do(s) reponsável(is) técnico(s) 
 habilitado(s), devidamente   válido,   para   a   execução   dos 
 serviços junto ao Conselho de Classe competente. 
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 Implantação de 
Logística de 
Suprimentos 

 
Apresentar os mecanismos a serem utilizados para a 
implantação da logística de suprimentos da UPA. 

02
 p

on
to

s  

Política de 
recursos 
humanos 

Apresentar a política de recursos humanos a ser 
implementada na UPA, contendo o plano de cargos e salários, 
métodos de recrutamento e seleção e métodos de avaliação. 

03
 p

on
to

s 

Im
pl

an
ta

çã
o 

de
 p

ro
ce

ss
os

 

 Apresentar Protocolos Assistenciais: Protocolo de 

02
 p

on
to

s 

 
07

 p
on

to
s 

 Enfermagem que preveja ações específicas de enfermagem; 
Protocolos Protocolo de Sedação e Analgesia; Protocolo de Uso Seguro e 

assistenciais Racional de Medicamentos; Protocolo Assistencial 
 Multiprofissional; Protocolo de atendimentos médicos; outros 
 relacionados. 
 

Rotinas para 
 
Apresentar instrução/manual de rotinas administrativas para 

01
 p

on
to

s 

Faturamento faturamento de procedimentos. 

 Apresentar os métodos direcionados ao controle de atividades 

01
 p

on
to

s 

 exercidas administrativamente pela UPA compreendendo: 
 controle exercido pela administração, objetivando o 

Rotinas para 
administração 

financeira 

cumprimento das metas e orçamentos e a observância à 
legislação e às normas gerais que regulam o exercício das 
atividades profissionais; controle da observância à legislação e 
às normas gerais que regulam o exercício das atividades em 

 âmbito da   UPA;   controle   do   uso   e   guarda   dos   bens 
 pertencentes à UPA; controle orçamentário e financeiro das 
 receitas e despesas. 

Rotinas Apresentar as rotinas referentes à: recebimento, 
armazenagem e distribuição de materiais; patrimoniamento 
de bens móveis; segurança e preservação de materiais; 
metodologias de gestão e controle de estoque; outras 
relacionadas. 

01
 p

on
to

 administrativas 
para a gerência 

de 
almoxarifado e 

patrimônio 
 Apresentar o Programa de Educação Continuada, prevendo: 

02
 p

on
to

s 

 capacitações e   cursos   livres   que   serão   ofertados   aos 

Educação em 
Saúde 

profissionais; incentivo  e valorização do aprendizado, bem 
como, o desenvolvimento contínuo de habilidades 
profissionais; cronograma de execução do Programa de 

 Educação Continuada; temas que serão abordados; classes 
 profissionais que serão contempladas em cada ação formativa. 

Total 25 pontos 
 
 

F2. CRITÉRIO “QUALIDADE” - O CONJUNTO DA PROPOSTA, CONSIDERANDO OS ITENS F2 E F2.2, 
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CORRESPONDE A 25 PONTOS POSITIVOS 

 
Avalia a adequação das atividades propostas referentes à QUALIDADE da assistência aos usuários da 

UPA ZILDA ARNS. Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva (13 pontos) a partir da instituição 

de comissões internas de monitoria dos serviços e ações voltadas à Qualidade Subjetiva (12 pontos) 

relacionadas com a Humanização das relações nas unidades na relação humana e apoio social na 

comunidade interna e externa. 

 
Critério 

 
Requisitos mínimos 

Pontuação 

Por 
item Total 

Co
m

is
sã

o 
de

 p
ro

nt
uá

rio
s 

e 
an

ál
is

e 
de

 ób
ito

s 
re

se
rv

a 
de

 

 
 
 

Proposta de 
constituição e de 

desenvolvimento das 
atividades 

 
 
 
Apresentar dados que caracterizam a 
Comissão: nome; atividades; objetivo; 
finalidade; obrigações; elaboração de 
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica; 
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação 
da constituição da Comissão em Diário 
Oficial local. 
 
  

02
 p

on
to

s 

 
2,

5 
po

nt
os

 
 

Cronograma de 
atividade 
anual 

 

Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas. 

 

  0,
5 

po
nt

os
 

Co
m

is
sã

o 
de

  C
on

tr
ol

e 
 

de
 in

fe
cç

ão
 

ho
sp

ita
la

r  

 
 
 

Proposta de 
constituição e de 

desenvolvimento das 
atividades 

Apresentar dados que caracterizam a 
Comissão: nome; atividades; objetivo; 
finalidade; obrigações; elaboração de 
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica; 
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação 
da constituição da Comissão em Diário 
Oficial local.  

02
 p

on
to

s 

 
03

 p
on

to
s 
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Cronograma de 

atividade 
anual 

 
Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas . 

 01
 p

on
to

 

 
Co

m
is

sã
o 

de
 É

tic
a 

M
éd

ic
a 

 
 
 

Proposta de 
constituição e de 

desenvolvimento das 
atividades 

Apresentar dados que caracterizam a
Comissão: nome; atividades; objetivo;
finalidade; obrigações; elaboração de
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica;
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação da 
constituição da Comissão em Diário Oficial 
local.  

02
 p

on
to

s 

 
2,

5 
po

nt
os

 

 
Cronograma de 

atividade 
anual 

 
Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas. 

 
0,

5 
po

nt
os
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Co

m
is

sã
o 

de
 G

er
en

ci
am

en
to

 d
e 

Ri
sc

o 

 
 
 

Proposta de constituição e 
de desenvolvimento das 

atividades 

Apresentar dados que caracterizam a 
Comissão: nome; atividades; objetivo; 
finalidade; obrigações; elaboração de 
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica; 
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação 
da constituição da Comissão em Diário 
Oficial local.  

02
 p

on
to

s 

 
2,

5 
po

nt
os

 

 

Cronograma de atividade 
anual 

 

Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas . 

 
0,

5 
po

nt
os

 

Co
m

is
sã

o 
de

 R
es

íd
uo

s 
de

 S
er

vi
ço

s 
de

 
Sa

úd
e 

 
 
 

Proposta de constituição e 
de desenvolvimento das 

atividades 

Apresentar dados que caracterizam a 
Comissão: nome; atividades; objetivo; 
finalidade; obrigações; elaboração de 
regimento interno; função dos 
membros; controle pela direção médica; 
p r e v i s ã o  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  
r e u n i õ e s  e  d a  e l a b o r a ç ã o  d e  
s u a s  atas; p r e v i s ã o  d e  publicação 
da constituição da Comissão em Diário 
Oficial local.  

02
 p

on
to

s 

 
2,

5 
po

nt
os

 

 

Cronograma de atividade 
anual 

 

Apresentar a periodicidade e datas das 
reuniões que serão realizadas. 

 
0,

5 
po

nt
os

 

Total 13 pontos 
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F2.2 CRITÉRIO “QUALIDADE SUBJETIVA” - O CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 12 PONTOS 

POSITIVOS 
 

 
Critério 

 
Requisitos mínimos 

Pontuação 
Por 

item Total 

 
A

co
lh

im
en

to
 

Manual com indicação das Apresentar manual com forma de 
notificação, recepção, orientação social e 
apoio psicossocial, descrevendo a 
operacionalização dos processos de 
trabalho, normas e rotinas incluindo a 
Política de Humanização do SUS. 

 
04

 p
on

to
s 

 
06

 p
on

to
s 

formas de notificação, 
recepção, orientação social 

e apoio psicossocial aos 
usuários e familiares na 
Emergência conforme 
Classificação de Risco 

Instrução com definição de 
horários, critérios e medidas 
de controle de risco para as 

visitas aos pacientes 

Instrução do fluxo e normativas de visitas 
aos pacientes, respeitando as 
regulamentações previstas no SUS 
contendo horários, critérios e controle do 
risco  

02
 p

on
to

s 

 
A

te
nd

im
en

to
 

Instrução de definição de  

 
01

 p
on

to
 

 
06

 p
on

to
s 

formas de acomodação e Apresentar Instrução, conforme legislação 
conduta para os vigente, com especificações das normas e 

acompanhantes, conforme rotinas quanto à acomodação e condutas 
previsão da legislação para os acompanhantes. 

vigente  

 Descrever o processo de implantação do 
 

01
 p

on
to

 
Proposta para implantação SAU contendo forma de coleta, 
de Serviço de Atendimento documentos a serem utilizados, processo 

ao Usuário (SAU) de apuração (análise da causa) e proposta 
 das formas e meios de resolução . 
 Definição e   descrição   do   método   de 

 
01

 p
on

to
  mensuração e   avaliação   do   nível   de 

Proposta de Pesquisa de satisfação do usuário, incluindo: 
Satisfação do Usuário frequência de   avaliação   do   nível   de 

 satisfação do   usuário;   sistemática   de 
 ações corretivas 
 Definir fluxos que serão estabelecidos 

 
01

 p
on

to
 

Proposta para implantação com Central Regulação, prevendo: 
do sistema de regulação descrição das ações e atribuições; 

interna de leito membros atuantes; forma de 
 gerenciamento e monitoramento. 

Proposta para implantação Apresentar proposta com definição de 

 02
 p

on
to

s 

do sistema de contra fluxo a ser estabelecido, metodologia, 
referência à Atenção instrumentos e protocolos a serem 

Primária instituídos. 

Total 12 pontos 
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F3 - CRITÉRIO “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” - O CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 50 PONTOS 

POSITIVOS 

Avalia a capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores em gerência de unidade de 

urgência e emergência (18 pontos), estrutura diretiva (05 pontos), organização de serviços médicos 

assistenciais, de enfermagem e suprimentos (10 pontos), organização de outros serviços (07 pontos), 

desenvolvimento tecnológico e científico (02 pontos) organização dos recursos humanos (06 pontos) e 

metodologia de projetos, incluindo os prazos propostos para implantação e pleno funcionamento dos 

serviços (02 pontos). 
 
 

 

CRITÉRIO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

PONTUAÇÃO 

Por 
item Total 

 Ex
pe

ri
ên

ci
a 

an
te

rio
r e

m
 g

er
ên

ci
a 

de
 U

ni
da

de
 d

e 
U

rg
ên

ci
a 

e 
Em

er
gê

nc
ia

 

 
Certificar experiência mediante comprovação 
através de declarações legalmente 
reconhecidas   em   gerência   de   serviços   de 
atenção de Urgência e Emergência de acordo 
com a Política Nacional da Rede de Urgência e 
Emergência normatizada pelo Ministério da 

Saúde. Cada atestado apresentado vale 1,0 
ponto, com limite de 05 certificações. 

05
 p

on
to

s 

 
18

 p
on

to
s 

 

Em unidades de urgência 
e emergência com mais 
de 30 leitos de 
observação e/ou  de 
emergência  

 

 

 Certificar experiência mediante comprovação 
através de declarações legalmente 
reconhecidas   em   gerência   de   serviços   de 
atenção de Urgência e Emergência de acordo 
com a Política Nacional da Rede de Urgência e 
Emergência normatizada pelo Ministério da 
Saúde. Cada atestado apresentado vale 0,4 
ponto, com limite de 05 certificações. 

02
 p

on
to

 

 

Em unidades de urgência 
e emergência com 10 até 
29 leitos de observação 
e/ou de emergência 

 
 

 
Certificar experiência mediante comprovação 
através de declarações legalmente 
reconhecidas   em   gerência   de   serviços   de 
atenção de Urgência e Emergência de acordo 
com a Política Nacional da Rede de Urgência e 
Emergência normatizada pelo Ministério da 
Saúde. Cada atestado apresentado vale 0,2 
ponto, com limite de 05 certificações. 

01
 p

on
to

 

 

Em unidades de urgência 
e emergência com menos 
de 10 leitos de observação 
e/ou  de emergência 

 

 



Proc.: 13210/2021 
Folha: 
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Secretaria Municipal de Saúde 

115   

 

  
 
Comprovação de 
gerenciamento em 
unidade de urgência e 
emergência por 03 (três) 
anos ou mais 

Certificar tempo que permaneceu gerenciando 
uma mesma unidade de urgência e emergência 
por 03 anos ou mais mediante comprovação 
através de declarações legalmente 
reconhecidas em gerência de serviços de 
atenção de Urgência e Emergência de acordo 
com a Política Nacional da Rede de Urgência e 
Emergência normatizada pelo Ministério da 
Saúde. Cada comprovação apresentada vale 
1,2 ponto, com limite de 05 certificações. 

06
 p

on
to

s 

 

 
 
Comprovação de 
gerenciamento em 
unidade de urgência e 
emergência por pelo 
menos 02 (dois) anos 
completos até 02 (dois) 
anos e 11 meses e 29 dias. 

Certificar tempo que permaneceu gerenciando 
uma mesma unidade de urgência e emergência 
pelo menos 02 (dois) anos completos até 02 
(dois) anos e 11 meses e 29 dias mediante 
comprovação através de declarações 
legalmente reconhecidas em gerência de 
serviços de atenção de Urgência e Emergência 
de acordo com a Política Nacional da Rede de 
Urgência e Emergência normatizada pelo 
Ministério da Saúde. Cada comprovação 
apresentada vale 0,6 ponto, com limite de 05 
certificações. 

03
 p

on
to

s 

 
 

Comprovação de 
gerenciamento em 
unidade de urgência e 
emergência até 01 (um) 
ano e 11 meses e 29 dias 

Certificar tempo que permaneceu gerenciando 
uma mesma unidade de urgência e emergência 
por até 01 (um) ano e 11 meses e 29 dias 
mediante comprovação através de declarações 
legalmente reconhecidas em gerência de 
serviços de atenção de Urgência e Emergência 
de acordo com a Política Nacional da Rede de 
Urgência e Emergência normatizada pelo 
Ministério da Saúde. Cada comprovação 
apresentada vale 0,2 ponto, com limite de 05 
certificações. 

01
 p

on
to

 

 Es
tr

ut
ur

a 
da

 d
ir

eç
ão

  
Apresentação de 

organograma da UPA 

Apresentar organograma com a descrição das 
atribuições e competências de cada membro 
citado. 01

 p
on

to
 

 
05

 p
on

to
s 

Titulação de Especialistas 
em Administração 

Hospitalar ou Gestão em 
Saúde da direção 

Apresentar titulação de especialista ou 
declaração de conclusão (01 ponto para cada 
especialista) com limite de 04 pontos. 

04
 p

on
to

s 
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Im

pl
em

en
ta

çã
o 

de
 s

er
vi

ço
s 

e 
fu

nc
io

na
m

en
to

 d
a 

eq
ui

pe
 

 

 
Quadro de servidores 

categorias médicas 

Apresentar quadro de servidores por área de 
atuação compatível com as atividades da 
proposta do plano de trabalho, constando: 
escalas, forma de vínculo, horário e salário, 
estimativa de custo e quando for o caso, título 
de especialista dos responsáveis pelos serviços 
(observar a legislação para cada caso). 

01
 p

on
to

 

12
 p

on
to

s 

 
 

Quadro de servidores 
categorias não médicas 

Apresentar quadro de servidores por área de 
atuação compatível com as atividades da 
proposta do plano de trabalho, constando: 
escalas, forma de vínculo, horário e salário, 
estimativa de custo e quando for o caso, título 
de especialista dos responsáveis pelos serviços 
(observar a legislação para cada caso). 

02
 p

on
to

s 

 
Protocolos assistenciais 

Apresentar protocolo, rotina ou diretriz 
assistencial do atendimento odondologico 
(consultório odontologico). 01

 p
on

to
 

 
 
 
 

 
Protocolos Clínicos/ 

Diretrizes Terapêuticas 

 
Ações para acompanhamento e otimização 
diária das altas e transferências 

01
 p

on
to

s 

Protocolos assistenciais de atenção médica e 
rotinas operacionais para os serviços de maior 
complexidade na medicina, como nas 
urgências/ emergências e unidades de terapia 
intensiva adulta. 

01
 p

on
to

 

Protocolos assistenciais de atenção médica e 
rotinas operacionais para os ambulatórios e 
enfermarias. 01

 p
on

to
 

 
 
 

Protocolos Clínicos/ 
Diretrizes Terapêuticas 

Apresentar de Protocolos Clínicos/Diretrizes 
Terapêuticas que estabelecem criterios para o 
diagnóstico da doença ou agravo à saude; o 
tratamento preconizado com medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clinico; e o encaminhamento e 
verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos profissionais da UPA. 

02
 p

on
to

s 

 

Protocolos de 
enfermagem 

Apresentação de Regimento Interno e POPs 
conforme legislação do COFEN. Protocolos de 
enfermagem (rotinas por nível de qualificação 
dos profissionais) nas áreas de enfermagem, 
urgência/emergência, central de esterilização 01

 p
on

to
s 
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Implantação de Logística 
de Suprimentos 

Definir método de aquisição, gestão e logística 
de suprimentos respeitando como preço 
máximo os valores praticados no mercado, 
mediante prévia estimativa de custos e cotação 
de preços, prevendo: método de aquisição de 
materiais em geral, baseando-se em consumo 
médio e de acordo com recurso financeiro para 
este fim; exigências que serão direcionadas ao 
fornecedor, incluindo os documentos 
obrigatórios de acordo com a especificação de 
cada material; periodicidade de compras; 
critérios mínimos para aquisições: menor 
preço; qualidade do produto; condições de 
pagamento, tempo de entrega, com relação a 
este critério, é levado em consideração a 
criticidade do produto no momento da 
compra. 

01
 p

on
to

 

 

Manual para 
Padronização de 
Medicamentos e 

materiais médico- 
hospitalares 

Instituir Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
Apresentação de métodos destinados à 
definição do elenco de medicamentos de 
acordo com perfil de atendimento clínico da 
UPA, de forma a garantir uma terapêutica 
eficiente e de menor custo possível. 

01
 p

on
to

 

 Im
pl

em
en

ta
çã

o 
e 

fu
nc

io
na

m
en

to
 d

e 
ou

tr
os

 s
er

vi
ço

s  
Serviço Social 

Apresentar Instrução para o funcionamento do 
Serviço Social com especificação de normas e 
rotinas definidas, horários e equipes mínimas. 

01
 p

on
to

 

 
06

 p
on

to
s 

Acolhimento com 
Classificação de Risco 

(Manchester) 

Definir fluxo de acolhimento e Classificação de 
Risco, constituindo equipe necessária a 
sistemática de trabalho e horário de 
funcionamento. 02

 p
on

to
s 

 
 

Serviço Farmacêutico 

Apresentar Instrução para funcionamento do 
serviço farmacêutico com especificações de 
estrutura, normas e rotinas definidas, horários 
e equipe mínima, métodos de gestão e 
controle de estoque de medicamentos e fluxo 
de distribuição dos medicamentos. 

02
 p

on
to

s 

 
Contração de terceiros 

Apresentar método de escolha e os termos do 
contrato ao qual será adotado na contratação 
de terceiros, com descrição dos serviços a 
serem contratados e estimativa de custos. 01

 p
on

to
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Ci

ên
ci

a 
e 

te
cn

ol
og

ia
  

Convênio de Cooperação 
Técnica com Instituições 

de Ensino 

Apresentar planejamento para 
desenvolvimento de estágios curriculares, 
capacitações, residências e projetos de 
pesquisa. 01

 p
on

to
 

 
02

 p
on

to
s 

 
Educação Permanente 

Apresentar proposta de desenvolvimento de 
projeto em educação permanente com vista à 
capacitação da equipe interdisciplinar da UPA. 01

 p
on

to
 

 
Po

lít
ic

a 
de

 R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 

 
Recrutamento 

Apresentar planejamento de como será 
realizado o processo de recrutamento inicial e 
os subsequentes. 01

 p
on

to
 

 
06

 p
on

to
s 

 
Seleção 

 
Apresentar os critérios de seleção e os padrões 
de qualidade, expondo técnicas de seleção. 

01
 p

on
to

 

 
Integração 

Apresentar plano de mecanismo (centralizados 
e decentralizados) de integração de novos 
participantes ao ambiente interno da 
organização. 01

 p
on

to
 

 
Avaliação de 
Desempenho 

Apresentar planos e sistemáticas para contínua 
avaliação da qualidade e adequação dos 
recursos. 01

 p
on

to
 

 
Registros e Controles de 

Pessoal 

 
Apresentar registros e controles de Pessoal, 
com modelo para escalas e simulado de férias. 

01
 p

on
to

 

 
Desenvolvimento 

Humano 

Apresentar projeto de desenvolvimento 
humano com pesquisa periódica de clima 
organizacional e definição de uso das 
informações. 01

 p
on

to
 

M
et

od
ol

og
ia

 
de

 P
ro

je
to

s 

Proposta de Trabalho e 
Proposta de Orçamento 

Apresentar proposta de trabalho e proposta 
de orçamento seguindo o edital com 
adequado planejamento, visão de futuro, 
oportunos cronogramas de execução, custos 
estimados e resultados factíveis. 01

 p
on

to
 

01
 p

on
to

 

Total 50 pontos 
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  ANEXO V – A DO EDITAL  
 

PLANILHA PADRONIZADA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

Itens de 
Despesas 

MESES 

TOTAL 
01 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 *Pre - 
ativação 

 

1. Pessoal               

1.1. Salários               

1.2. Outras Formas de 
Contratação 

              

1.3. Encargos/Benefícios               

2. Medicamentos               

3. Materiais               

3.1. Materiais Hospitalares               

3.2. Gases Medicinais               

4. Materiais Diversos               

4.1. Material de Higienização               

4.2. Material/Gêneros 
Alimentícios 

              

4.3. Material Expediente               

4.4. Combustível               

5. Serviços de Apoio               

5.1 Laboratório               

5.2 Imagem e diagnóstico               

5.3 Lavanderia e Costuraria               
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5.4 Armazenamento/Coleta/ 
destino Lixo de Risco e comum 

              

5.5 Alimentação               
5.6 transporte de paciente               

6. Manutenção               
6.1. Material de Manutenção               

6.2. Serviços de Manutenção               

7. Seguros/Impostos/Taxas               

7.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)               

7.2. Impostos/Taxas               

8. Telefonia               

9. Água               

10. Energia Elétrica               
11. Informática               

TOTAL               

   ANEXO V – B DO EDITAL  

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

 

Categorias 
Quantidade 
Profissional/ 

Categoria 

 
Carga Horária 

Semanal 

 
Salário 

Base (R$) 

Área de 
Trabalho 
(Função) 

 

Formação 

 
Regime de 

Contratação 
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  ANEXO V – C DO EDITAL  
 

Listagem dos itens da UPA que serão disponibilizados pela SEMSA 
 

 
Nº 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE A 
SER 

DISPNIBILIZADA 
1 Cadeira estofada Fixa 50 
2 Cadeira Giratória com Apoio de Braço 30 
3 Mesa de escritório 19 
4 Estetoscópio Adulto 17 
5 Esfigmomanômetro Adulto 6 
6 Armário Alto com 2 portas 15 
7 Mesa Auxiliar para instrumental 9 
8 Mesa de Mayo 3 
9 Balança Eletrônica Adulto 3 

10 Foco Refletor Ambulatorial 2 
11 Carro de Emergência com cilindro de O2 4 
12 Braçadeira para injeção (suporte para braço) 7 
13 Carro de Curativo 3 
14 Estante aberta 5 
15 Eletrocardiógrafo 2 
16 Mocho 1 
17 Oftalmoscópio 3 
18 Mesa para refeitório 1 
19 Mesa para reunião oval 1 
20 Geladeira 180l 1 
21 Balança Digital Pediátrica 3 
99 Laringoscópio com kit adulto 5 

100 Laringoscópio com kit infantil 5 
22 Aparelho de RX odontológico 1 
23 Armário com 02 portas - Roupeiro 5 
24 Autoclave 350l 1 
25 Banqueta Giratória 13 
26 Berço Hospitalar com grade móvel 2 
27 Biombo 25 
28 Bomba à vácuo 1 
29 Cadeira Odontológico completa 1 
30 Cama Fowler com colchão. 13 
31 Câmara escura 1 
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32 Carro Maca para transporte 7 
33 Desfibrilador/cardioversor c/monitor multip.e marcap. 3 
34 Destilador de Água 1 
35 Detector fetal portátil 6 
36 Escada com 2 degraus 28 
37 Esfigmomanômetro Infantil 10 
38 Fotopolimerizador 1 
39 Lanterna clinica 6 
40 Mesa de Cabeceira com mesa de Refeições 21 
41 Mesa para exame 9 
42 Negatoscópio 02 corpos 6 
43 Otoscópio jogo 3 
44 Poltrona Hospitalar 17 
45 Suporte de Hamper 11 
46 Suporte de Soro 36 
47 Termômetro timpânico 2 
48 Ventilador Eletrônico microprocessado 4 
49 Geladeira 3 
50 Oxímetro portátil 1 
51 Gerador 1 
52 Computador 19 
57 Ventilador Eletrônico microprocessado de transporte 1 
58 Longarina 3 lugares 37 
59 Longarina 4 lugares 6 

TOTAL 497 
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   ANEXO VI – A DO EDITAL  

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA DA UNIDADE DE SAÚDE 

Em cumprimento ao item 3.2.2 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA N.º 001/2021, 

atesto que o responsável da Pessoa Jurídica , vistoriou as 

instalações físicas da UPA ZILDA ARNS - Riviera da Barra e os equipamentos disponibilizados 

pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA. 

 
Local, , de de . 

 
 
 
 
 
 
 

   _ 
Assinatura do Responsável Legal da Pessoa Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _ 
Assinatura do Responsável da Secretaria Municipal de Saúde 
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   ANEXO VI –B DO EDITAL  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 

 
 

OBJETO: Seleção de Organização Social visando à celebração de Contrato de Gestão para 
o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de 
Pronto Atendimento de Riviera da Barra. 

 
A (Organização Social), inscrita no CNPJ nº , 
através de seu representante legal/profissional , 
declara que tem pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser 
prestado o serviço objeto deste chamamento público, conforme estipulado no edital nº 
001/2021. 

 
 
 
 
 
 

Vila Velha/ES,          de de _ . 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
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   ANEXO VII DO EDITAL                                    

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 

(modelo sugerido) 
 
 
 
 

DECLARO,        sob      as         penas da        lei,       que      a entidade (denominação 
da pessoa jurídica), interessada em participar da CONVOCAÇÃO PÚBLICA n° 001/2021, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, encontra-se em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 
Federal. 

 
 
 

VILA VELHA, / / 2021. 
 
 
 
 

Representante legal da empresa 
 

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa ou com o carimbo 
onde conste o nome da empresa, endereço e o nº do CNPJ. 
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  ANEXO VIII DO EDITAL                                    

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
(Modelo sugerido) 

 
 

Declaramos, sob as penas da lei, que a entidade  , inscrita no 
CNPJ nº , localizada na , na data da 
apresentação da proposta da CONVOCAÇÃO PÚBLICA n° 001/2021, não está cumprindo 
pena de suspensão temporária de participação de Convocação Pública, nem impedida 
de contratar com a Administração Pública, tampouco apenada com declaração de 
inidoneidade para licitar ou com esta contratar. 

 
 
 

VILA VELHA, / / 2021. 
 
 
 
 

Representante legal da empresa 
 
 
 

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa ou com o carimbo 
onde conste o nome da empresa, endereço e o nº do CNPJ. 
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  ANEXO IX DO EDITAL  

 
DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE PLENO CONHECIMENTO 

DO OBJETO A SER PACTUADO E DE SUAS CONDIÇÕES 
 
 

(modelo sugerido) 
 
 

DECLARO,        sob      as         penas da        lei,       que      a entidade  
(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar da CONVOCAÇÃO PÚBLICA n° 
001/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, tem pleno conhecimento do 
objeto a ser pactuado e de suas condições. 

 
VILA VELHA, / / 2021. 

 
 
 

Representante legal da empresa 
 
 
 

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa ou com o carimbo 
onde conste o nome da empresa, endereço e o nº do CNPJ. 
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MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO 
 
 

Contrato nº. XXX/2021 

Processo nº. 13.210/2021 

Edital Nº 009/2021 

 
 
 
 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

VILA VELHA/ES, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA e XXXXXXXX, 

ENTIDADE qualificada como Organização Social 

para gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde, 

incluindo equipamentos e obras, na UPA ZILDA 

ARNS - RIVIERA DA BARRA. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES, neste ato 

representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão integrante da 

Administração Pública Direta do Poder Executivo, no uso de suas atribuições de gestora 

do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.157.728/0001-00, 

com sede a Rua Castelo Branco, n° 1803, Centro, Vila Velha, ES, CEP 29.100-041, 

representada legalmente por sua Secretária, Sra. Cátia Cristina Vieira Lisboa, brasileira, 

divorciada, portadora do CPF nº 020.048.707-88, doravante denominado 

CONTRATANTE e, do outro lado, a Organização Social XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX 

com sede à XXXXX, e com estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos sob número XXX do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de XXXX, neste ato 

representada pelo Sr(a). XXXX, (cargo), inscrito no CPF nº. XXX RG nº XXXX, doravante 

denominada ENTIDADE, com base no Processo nº. 13.210/2021 e tendo em vista o que 

dispõe a Lei Municipal nº 6.214/2019 e suas alterações, o Decreto Municipal nº 

352/2019, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de 
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Saúde – SUS, estabelecidos nas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, bem como a Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no que couber, e demais legislações correlatas, 

com fundamento na Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, 

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO referente ao gerenciamento e 

execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na UPA ZILDA ARNS 

- RIVIERA DA BARRA, cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente 

contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de ENTIDADE de direito 

privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área de saúde no 

âmbito do município de Vila Velha/ES, para o gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos e medicamentos, da 

UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA de Riviera da Barra, por meio de Contrato de 

Gestão, conforme especificações descritas neste projeto básico e seus anexos. 

1.2. Fazem parte integrante deste CONTRATO: 

a) Termo de Referência 

b) O Anexo Técnico I – Descrição de Serviços; 

c) O Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento; 

d) O Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

2.1. O serviço contratado será prestado mediante provocação do órgão requisitante que 

o fará por meio de uma “ordem de serviço”. 

2.2. Recebida a Ordem de Serviço a ENTIDADE deverá iniciar os seus trabalhos em até 

30 (trinta) dias. 

2.3. A ENTIDADE se obriga a prestar o serviço proposto obedecendo rigorosamente às 

especificações detalhadas no Termo de Referência, Edital e neste instrumento 

contratual. 
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2.4. A ENTIDADE é obrigada a reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total 

ou em parte equipamento utilizado, nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções, bem como substituir mão de obra que se mostre desqualificada para a 

prestação dos serviços. 

2.4.1. A obrigação supracitada deverá ser cumprida no prazo de 48 horas, após a 

notificação, sob pena de multa. 

2.4.1.1. O prazo a que alude o subitem anterior poderá ser modificado para mais ou para 

menos pela fiscalização do contrato que justificará nos autos a razão da alteração. 

2.5. A eventual aceitação do serviço por parte do CONTRATANTE não eximirá a 

ENTIDADE da responsabilidade por quaisquer erros, imperfeições ou vícios que 

eventualmente venham a se verificar posteriormente. 

2.6. O prazo de início da prestação do serviço admite prorrogação, a critério do órgão 

requisitante, devendo ser justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos 

seguintes motivos: 

a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de prestação do serviço; 

b) Impedimento de acesso ao local da prestação por fato ou ato de terceiros, 

reconhecido pela Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência; 

c) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo 

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

2.7. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que 

estejam em desacordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, 

fixando prazo para regularização. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os recursos necessários ao repasse para fazer frente às despesas inerentes a este 

Contrato correrá a cargo da seguinte dotação orçamentária e elemento de despesa: 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL ELEMENTOS DA 
DESPESAS 

FONTE/DOTAÇÃO 

10.302.2102.4.151: implantação, manutenção e 
desenvolvimento das açõe de média e alta 
complexidade 

3.3.50.43.00 
Subvenções sociais 

Nº reduzido: 2158 
1.211.0000.0000 
2.214.0000.0000 

10.302.2106.4.766: manutenção de Pronto 
Atendimento, aquisição de equipamentos, 
mobiliarios e veiculos 

4.4.50.42.00 
Auxílios 

Nº reduzido: 2320 
1.211.0000.0000 
2.215.0000.0000 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1. O montante do orçamento econômico-financeiro da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA 

BARRA, para o cálculo das metas quantitativas da assistência nos primeiros 12 (doze) 

meses de contrato, correspondente ao exercício de 2021/2022, fica estimado em R$ 

25.690.098,00 (Vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa mil e noventa e oito reais). 

4.2. No valor contratado estão inclusas todas as despesas necessárias à prestação do 

serviço, tributos e encargos de terceiros. 

4.3. Serão vinculados os repasses financeiros, que forem realizados pelo Município, ao 

cumprimento das metas pactuadas no Contrato de Gestão. 

4.4. A ENTIDADE poderá praticar reserva técnica de até 15% (quinze por cento) do valor 

da parcela mensal de custeio, para formação de fundos destinados a provisões, bem 

como, para pagamento de verbas devidas em virtude de rescisões trabalhistas, rescisões 

contratuais, pagamento de reclamações trabalhistas e demais valores devidos em 

virtude de processos administrativos ou judiciais que se prolonguem no tempo, nos 

termos do art. 5º, § 10 da Lei nº 6214/2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos à ENTIDADE encontram-se detalhados no ANEXO II deste contrato, 

denominado “Sistema de Pagamento”, o qual as partes deverão seguir. Do valor total 

de custeio contratado anualmente, no importe de R$ 25.690.098,00 (Vinte e cinco 

milhões, seiscentos e noventa mil e noventa e oito reais), para o ano de 2021/2022 o 

repasse será de: 
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5.1.1. 90% (noventa por cento) serão repassados em 12 (doze) parcelas mensais no valor 

total de R$ 1.926.757,35 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos); 

5.1.2. 10% (dez por cento) serão repassados mensalmente, juntamente com as parcelas 

da parte fixa, com valor estimativo de R$ 214.084,15 (duzentos e quatorze mil e oitenta 

e quatro reais e quinze centavos), vinculado à avaliação dos indicadores de qualidade. 

5.1.3. Os indicadores de qualidade constam no ANEXO III deste contrato. 

5.1.4. A Administração poderá repassar para a ENTIDADE recursos de investimentos, 

após aprovação do projeto pela Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de bens 

ou para reforma predial, caso necessário, os quais integrarão o patrimônio do município, 

conforme previsto no art. 5º, §12 c/c 2º, I, i, da Lei Municipal nº 6.214/2019. 

5.1.5. No caso excepcional de o quantitativo mensal de pacientes extrapolar o limite 

máximo permitido por 06 (seis) meses consecutivos, fará jus a ENTIDADE a solicitar 

avaliação acerca do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

5.1.6. Caso haja redução do número mínimo de atendimentos por 06 (seis) meses 

consecutivos, conforme descrito no anexo I da minuta, as partes transigirão no sentido 

de ser reduzido o valor mensal a ser repassado à ENTIDADE, formalizando, 

obrigatoriamente, por meio de termo aditivo eventual alteração contratual. 

5.1.7. Os valores transferidos mensalmente para execução do contrato de gestão, bem 

como, as correspondentes metas quantitativas e qualitativas, deverão ser revistos 

anualmente, para sua manutenção, aumento ou redução, sempre no último trimestre 

do ano em curso, conforme previsto no §3º, do art. 7º da Lei Municipal nº 6.214/2019. 

5.2. DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.2.1. Os recursos transferidos pela CONTRATANTE à ENTIDADE serão mantidos por esta 

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

instituição financeira oficial e os respectivos saldos serão obrigatoriamente aplicados, 

para atendimento das metas e objetivos previstos neste contrato. 

5.2.2. O montante de recursos previstos e repassados à ENTIDADE a título de 

provisionamento deverá ser depositado em conta específica, preferencialmente, em 

conta investimento, sendo vedada a utilização desses recursos para custear despesas 
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que não sejam oriundas de processos rescisórios ou de provisionamento obrigatórios. 

5.2.3. Os recursos repassados à ENTIDADE somente poderão ser aplicados no mercado 

financeiro de instituição financeira oficial, devendo os resultados dessa aplicação, 

reverter, exclusivamente, aos objetivos do contrato de gestão, ficando a contratada 

responsável por eventual perda financeira decorrente de aplicação no mercado 

financeiro, a qual deverá ser comunicada imediatamente a Secretaria Gestora, 

conforme previsto no art. 16, inciso VIII do Decreto nº 352/2019. 

5.2.4. A ENTIDADE deve zelar pelo equilíbrio financeiro entre receita e despesa, de modo 

a evitar déficit orçamentário ou financeiro. 

5.3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

5.3.1. Para a execução orçamentária do Contrato de Gestão e para sua respectiva 

prestação de contas, será obedecido o seguinte procedimento: 

5.3.1.1. O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da 

entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os anexos: 

a) Demonstrativo de Despesas; 

b) Demonstrativo de Folha de Pagamento; 

c) Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica; 

d) Balancete Financeiro; 

e) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicação Financeira dos recursos recebidos. 

5.3.1.2. O relatório de Prestação de Contas deverá ser entregue à CONTRATANTE, até o 

dia 5 do mês subsequente ao mês de referência. 

5.3.1.3. 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. 

5.3.1.4. A ENTIDADE deverá providenciar a aquisição de mobiliário, equipamentos e 

materiais permanentes e de informática necessários para a perfeita oferta do serviço, 

devendo submeter à CONTRATANTE o respectivo orçamento para prévia análise de seus Órgãos 

Técnicos. 

5.3.1.5. Na hipótese de reformas de natureza física ou estrutural das instalações, a 

ENTIDADE deverá submeter à CONTRATANTE o respectivo projeto com orçamento para 
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prévia análise dos Órgãos Técnicos desta última. 

5.4. O repasse será efetuado após a aceitação do serviço, mediante aprovação da 

prestação de contas do período imediatamente anterior, acompanhada da planilha da 

composição de custos e respectivos comprovantes e a aprovação das mesmas pela área 

técnica. 

5.4.1. A prestação de contas deverá conter informações detalhadas de todo o pessoal 

contratado para execução do objeto, tais como, CPF, cargo, forma de contratação, carga 

horaria, CNES, salário, benefícios, encargos previdenciários e valores relativos ao 

provisionamento referente a pagamento de férias, 13º salário e verbas rescisórias. 

5.4.2. Quando do repasse a Administração promoverá a verificação da manutenção das 

condições de habilitação do contratado, razão pela qual a prestação de contas deverá 

vir acompanhada das certidões de regularidade perante: 

a. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

b. Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais, 

conforme Portaria PGFN/RFB Nº 1751/2014); 

c. Fazenda Estadual; 

d. Fazenda Municipal da sede do fornecedor e do Município de Cariacica. 

e. Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). 

5.5. Os repasses poderão ser sustados nos seguintes casos: 

a. Não cumprimento das obrigações assumidas; 

b. Não execução dos serviços nas condições estabelecidas. 

5.6. Os repasses serão efetuados à ENTIDADE condicionados à aprovação da prestação 

de contas. 

5.7. A Administração poderá sustar no todo ou em parte os repasses devidos, sempre 

que ocorrerem irregularidades na prestação dos serviços, apurados pela Comissão de 

Fiscalização, mediante emissão de documento orientando à Secretaria Municipal de Saúde 

neste sentido. 

5.8. Fornecer as informações constantes no ANEXO V – Modelo de Proposta de Preço, 

do Edital (Orçamento detalhado de composição de custos) que originou o presente 

contrato, quando solicitado pela Comissão de Fiscalização. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

6.1. Este Contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo consoante disposições 

do art. 7º da Lei nº 6.214/19 e disposições constantes no Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

7.1. Ultrapassados o prazo de 12 (doze) meses contados a partir do início da prestação 

dos serviços, a ENTIDADE poderá requerer o reajustamento do contrato, que se 

deferido, considerará a variação do IPCA/IBGE, exceto em relação à mão de obra, e terá 

como base de cálculo do índice citado a data limite 

para apresentação das propostas constante do edital até sua anualidade. 

7.2. Nos reajustes subsequentes à primeira, a anualidade será contada sempre partir do 

início da prestação dos serviços, que deu ensejo o respectivo reequilíbrio econômico 

financeiro anterior. 

 
7.3. DA REPACTUAÇÃO 

7.3.1. Os valores relativos à mão de obra aplicada na execução do contrato poderão ser 

alterados mediante repactuação requerida pela ENTIDADE, observando o interregno 

mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação que será contado: 

7.3.1.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 

profissional: a partir da data da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva de 

trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria 

profissional abrangida pelo contrato; 

7.3.2. O prazo para a ENTIDADE solicitar a repactuação encerra-se na data da assinatura 

do contrato subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar o 

novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do 

encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

7.3.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas 

base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem 

os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

7.3.4. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
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proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 

sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

7.3.5. A ENTIDADE efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio 

de Planilha de Custos e Formação de Valores, acompanhada da apresentação do novo 

acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo 

contrato. 

7.3.6. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens 

que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

7.3.7. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 

coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por 

aditamento ao contrato. 

 

7.4. DA REVISÃO 

7.4.1. A revisão se dará a requerimento da ENTIDADE que deverá demonstrar as 

seguintes condições: 

a) Comprovação da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual; 

b) Demonstração por meio de planilha dos efeitos dos fatos sobre os custos do contrato 

como um todo e a comparação dos mesmos na relação entre os encargos da ENTIDADE 

e a retribuição da administração para a justa remuneração dos serviços. 

7.4.2. A revisão, quando admitida, somente produzirá efeitos sobre os serviços 

prestados a partir da comprovação da data da ocorrência dos fatos. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO 

8.1. É vedada a cessão total ou parcial do objeto deste contrato, art. 6º, §6º da Lei 

Municipal nº: 6.214/19. 
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CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 05 (cinco) anos, tendo por termo inicial 

considerado o dia do recebimento da ordem de serviço, podendo vir a ser prorrogado 

por iguais períodos, desde que tecnicamente justificado, demonstrada a vantajosidade, 

observando o disposto no §5º do art. 5º da Lei Municipal nº: 6.214/19. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE 

10.1. Quanto à assistência 

10.1.1. Garantir que sejam adotadas as normas da Política Nacional de Humanização, 

centrando as diretrizes assistenciais na qualidade do atendimento prestado aos 

usuários, voltadas para a atenção acolhedora, resolutiva e humana, além de seguir 

orientações da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha. 

10.1.2. Garantir a realização de atendimento multidisciplinar aos usuários assistidos, 

com equipe especializada da ENTIDADE, conforme estabelecido nas portarias, normas 

exaradas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, Ministério da Saúde, outras 

normas, de forma ininterrupta. 

10.1.3. Implementar rotinas e procedimentos específicos do dispositivo de acolhimento 

com a ferramenta de classificação de risco para os usuários atendidos. 

10.1.4. Garantir o direito ao acompanhante, em especial, para crianças, adolescentes e 

idosos, conforme previsto no artigo 12 da Lei n°. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 

Adolescente) e artigo 16 da Lei 40.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

10.1.5. Realizar tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de 

assistência. 

10.1.6. Fornecer: 

a) Atendimento médico clínico e cirúrgico adulto e pediátrico contínuo nas 24h, de 

acordo com a abrangência de atendimento da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA; 

 

b) Atendimento odontológico de urgência e emergência nas 24h; 

c) Assistência de enfermagem contínua nas 24h; 

d) Assistência social nas 24h; 
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e) Exames laboratoriais e Raio X nas 24h; 

f) Transporte inter-hospitalar em caso de transferência ou exames em outras 

instituições, conforme subitem 1.2.1 – h. 

10.1.7. Seguir os protocolos e rotinas técnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Vila Velha. 

10.1.8. Seguir diretrizes clínicas, normas, rotinas básicas e procedimentos de acordo 

com os seguintes preceitos: 

a) Centrar as diretrizes assistenciais na qualidade do atendimento prestado aos usuários, 

voltadas para a atenção acolhedora, resolutiva e humana; 

b) Implementar ações de cuidados à saúde baseadas em evidências científicas e nas boas 

práticas de atenção segundo os princípios estabelecidos pelo Código de Ética Médica e 

em diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS); 

c) Elaborar rotinas técnicas e assistenciais da Unidade, bem como suas alterações e 

atualizações, as quais deverão ser apresentadas à Secretaria Municipal de Saúde de Vila 

Velha. 

d) Revisar e ajustar as diretrizes clínicas, normas básicas e procedimentos, sempre que 

houver alterações que envolvam novas tecnologias, incremento ou desativação de 

serviços ou alterações na estrutura organizacional, conforme as normas estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde. As revisões deverão ser apresentadas à Secretaria Municipal 

de Saúde de Vila Velha. 

e) Garantir todos os atendimentos necessários ao usuário, não sendo permitida a 

limitação do atendimento por qualquer causa ou outra alegação. 

10.1.9. Fornecer e disponibilizar, sempre que solicitados, laudos dos exames, 

procedimentos e assistência realizados pela sua equipe, observada a legislação 

pertinente em vigor. 
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10.1.10. Realizar visita médica diariamente em todos os pacientes sob observação com 

evolução e prescrição médica, solicitação e verificação dos resultados de exames 

complementares. 

10.1.11. Garantir a notificação compulsória de todos os agravos conforme diretrizes e 

portarias da Vigilância em Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha 

/Ministério da Saúde que porventura sejam suspeitados e/ou diagnosticados na 

Unidade. 

10.1.12. Possuir e manter em pleno funcionamento: 

● Comissão de Prontuário Médico; 

● Comissão de Óbitos; 

● Comissão de Ética Médica; 

● Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

● Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho; 

● Comissão de Resíduos; 

● Comissão de Ética em Enfermagem; 

● Comissão de Segurança do Paciente. 

10.2. Quanto ao aspecto institucional 

10.2.1. Atender com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS oferecendo, 

segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os 

serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades descritas no Projeto Básico que 

integra o presente Edital, gratuitamente. 

10.2.2. Observar, durante todo o prazo do contrato, a Política Nacional de Humanização 

do Ministério da Saúde (PNH/MS), visando o cumprimento do modelo de atendimento 

humanizado proposto e adequado da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA. 

10.2.3. Observar: 

a) Respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e 

igualitário; 

b) Manutenção da qualidade na prestação dos serviços; 

c) Respeito à decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação 

de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal; 
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d) Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos usuários; 

e) Garantia do atendimento do usuário no acolhimento apenas por profissional de saúde 

de nível superior ou médio, para toda e qualquer informação; 

f) Esclarecimento aos usuários acerca de seus direitos quanto aos serviços oferecidos e 

funcionamento da Unidade durante as 24 h; 

g) Utilização obrigatória da grade de medicamentos padronizada pela 

REMUME/RENAME. 

10.2.4 Adotar o símbolo e o nome designativo da Unidade de Saúde de cujo uso lhe fora 

permitido, conforme padronizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

10.2.5. Adotar, em todas as placas internas e externas, veículos e demais materiais 

permanentes, bem como em uniformes, rouparias, impressos e documentos oficiais a 

logomarca da Secretaria Municipal de Saúde, nos padrões definidos por esta, assim 

como seguir todas as diretrizes definidas pelo Município de Vila Velha no tocante à 

comunicação. 

10.2.6. Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de ENTIDADE qualificada como 

Organização Social, e de gratuidade dos serviços prestados nessa condição para o 

Sistema Único de Saúde. 

10.2.7. Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos 

casos pertinentes. 

10.3. Quanto ao aspecto operacional 

10.3.1. Garantir o funcionamento ininterrupto da Unidade; 

10.3.2. Garantir que a Unidade esteja devidamente cadastrada e atualizada no banco de 

dados do SCNES, conforme legislação vigente, tão logo assuma a sua gestão; 

10.3.3. Fornecer: 

a) Material médico-hospitalar, odontológicos, insumos e instrumentais adequados; 

b) Serviços de esterilização dos materiais, tanto de materiais termo resistentes quando 

de materiais termo sensíveis; 

c) Manutenção preventiva e corretiva regular de todos os equipamentos 

disponibilizados para funcionamento da Unidade; 

d) Profissionais para atuar na recepção, acolhimento e apoio administrativo; 
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e) Uniformes no padrão estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha; 

f) Roupas hospitalares no padrão estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Vila Velha; 

g) Nutrição adequada dos usuários em observação conforme padrões de qualidade e 

alimentação dos acompanhantes, quando aplicável; 

h) Gases medicinais; 

i) Vigilância desarmada; 

j) Sistema de câmeras de vigilância com gravação de vídeo cujo período de 

armazenamento não seja inferior a 30 (trinta) dias; 

k) Lavanderia; 

l) Limpeza/higienização; 

m) Manutenção predial preventiva e corretiva contínua e regular com materiais 

adequados, resistentes para locais de grande circulação e promoção de bem estar aos 

usuários; 

n) Abrigo temporário de resíduos; 

o) Gerador de energia compatível para atender no mínimo a área crítica do PA (salas de 

emergência e observação), além da área de acolhimento, classificação de risco e outras 

áreas que não possam ficar sem refrigeração, por exemplo, área de armazenamento de 

medicamentos que necessitam de ambiente refrigerado; 

p) Insumos (materiais médicos, odontológicos e medicamentos) necessários ao pleno 

funcionamento dos serviços; 

q) Serviço de transporte sanitário (ambulância tipo B), de acordo com o preconizado na 

Portaria MS/GM 2048 de 2002. 

10.3.4. Adotar práticas de planejamento sistemático das ações da Organização Social, 

mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação 

de suas atividades, de acordo com as metas pactuadas. 

10.3.5. Publicar anualmente no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município de 

Vila Velha e em jornal de grande circulação estadual, demonstrações financeiras, 

auditadas e elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de 

contabilidade e do relatório de execução do Contrato de Gestão. 
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10.3.6. Apresentar relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo 

comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 

acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, assim 

como suas publicações nos Diários Oficiais do Estado e Município de Vila Velha, ao 

término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse 

público. 

10.3.6.1. A ENTIDADE deverá apresentar anualmente certificado de auditoria emitido 

por auditor independente. 

10.3.7. Publicar o balanço e demais prestações de contas da Organização Social no Diário 

Oficial do Estado e do Município de Vila Velha. 

10.3.8. Publicar no Diário Oficial do Estado e do Município de Vila Velha, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Contrato de Gestão, 

regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para contratação de 

obras, serviços e recursos humanos bem como, para compras com emprego de recursos 

provenientes do Poder Público, observando-se o disposto nos artigos 5º, § 9º e 21 

ambos da Lei Municipal nº: 6.214/19 e Instrução Normativa TCEES nº: 42/2017. 

10.3.9. Inserir os procedimentos e os medicamentos dispensados nos protocolos 

terapêuticos estabelecidos pelas instâncias municipal, estadual e federal. 

10.3.10. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes para coibir a 

obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens ilícitas em decorrência de 

participação nas atividades da respectiva ENTIDADE. 

10.3.11. Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação para 

utilização do Poder Público. 

10.3.12. A ENTIDADE deverá manter um sistema de gestão de custos visando a emissão 

de relatórios, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, 

conforme art. 16, inciso IX do Decreto nº 352/2019. 

10.3.13. Garantir recursos humanos e materiais para demanda de atendimentos/dia, 

entre acolhimento, consultas e procedimentos médicos, odontológicos e de 

enfermagem para atender às urgências e emergências clínicas (adulto e pediátrico), 
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além da operacionalização assistencial e a ocupação de leitos de observação que se dá 

na ordem de no mínimo 19 leitos. 

10.3.14. Solicitar aos usuários ou a seus representantes legais a documentação de 

identificação do paciente e, se for o caso, a documentação de encaminhamento, não 

constituindo, contudo, obstáculo à assistência. 

10.3.15. Arcar com as despesas de concessionárias, tais como, de água, luz, telefone, 

internet, gás e outros serviços, mantendo-os em dia a fim de evitar a interrupção do 

fornecimento dos serviços. 

10.3.16. Comunicar de imediato a Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal 

de Saúde de Vila Velha quando houver possibilidade de exposição da Unidade ou da 

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha por qualquer veículo de imprensa e/ou 

mídia social. A ENTIDADE ou seus prepostos só poderão conceder entrevistas ou 

quaisquer informações à imprensa ou meios de comunicação quando solicitadas e 

autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha. 

10.3.17. Observar os seguintes preceitos quanto ao serviço de Ouvidoria: 

a) Facilitar o acesso do cidadão à Ouvidoria; 

b) Responder em até 24 horas as demandas da Ouvidoria da PMVV. 

10.3.18. Emitir o cartão do SUS. 

10.3.19. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo 

médico, pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados os prazos previstos em lei. 

10.3.20. Manter durante toda execução do contrato, as mesmas condições de 

habilitação exigidas quando do processo seletivo. 

10.3.21. A Direção Técnica da Entidade e/ou um representante desta, sempre que 

solicitado pela Referência Técnica da Rede de Urgência e Emergência, deve participar e 

compor Grupos Condutores, Câmaras Técnicas, treinamentos e/ou outras convocações 

de reuniões feitas pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo ou Secretaria 

Municipal de Saúde de Vila Velha. 

10.4 Quanto à gestão de pessoas. 

10.4.1. A ENTIDADE deverá adotar critérios objetivos de seleção de pessoal, de forma a 

assegurar a isonomia entre interessados, a impessoalidade, a transparência e 

publicidade dos procedimentos utilizados para a admissão de pessoal, com a realização 
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de processo seletivo com aplicação de prova objetiva aos candidatos que possibilite 

aferir o conhecimento do profissional em sua área de atuação, pautada em critérios 

previamente definidos em seu próprio Regulamento de Seleção de Pessoal. 

10.4.2. Contratar empregados e empresas prestadores de serviços em conformidade 

com as leis trabalhistas e o direito civil, devendo o procedimento ser de forma pública, 

objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF/88, e nos 

termos dos regulamentos a serem editados pela ENTIDADE, nos termos dos artigos 5º, 

§9º e 21 ambos da Lei Municipal nº: 6.214/19. 

10.4.3. Promover a adesão de compromisso de todos os colaboradores com os princípios 

e diretrizes do SUS, quais sejam, os da universalidade, equidade, descentralização, 

integralidade e participação da comunidade. 

10.4.4. Utilizar critérios técnicos quanto ao gerenciamento e controle de recursos 

humanos, observando normas legais vigentes, em especial as trabalhistas e 

previdenciárias. 

10.4.5. Elaborar ações de valorização do colaborador, agindo em seu desenvolvimento, 

integração, promoção, remuneração e parceria na execução das atividades. 

10.4.6. Definir política de segurança ocupacional, com foco no bem-estar, a fim de 

proporcionar ambiente de trabalho seguro e saudável, inclusive Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), entre outros. 

10.4.7 Elaborar programa de avaliação periódica do desempenho dos colaboradores. 

10.4.8. Garantir a contratação de profissionais médicos e de enfermagem (enfermeiro e 

técnico de enfermagem) e outros colaboradores qualificados para atender adultos e 

crianças nos casos de urgência e emergência, de forma a oferecer aos usuários serviços 

assistenciais de excelência, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, respondendo integral e exclusivamente, em juízo 

ou fora dele, isentando o Município de quaisquer obrigações, presentes ou futuras. 

10.4.8.1. A ENTIDADE deverá contratar profissionais médicos, exceto cirurgião geral, 

com experiência em serviços de urgência e emergência, além de capacitação 

comprovada em ACLS. 
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10.4.8.2. A ENTIDADE deverá disponibilizar profissional médico emergencista 24h todos 

os dias da semana, finais de semana e feriados. 

10.4.9. Garantir que a escala de médicos plantonistas da Unidade seja cumprida, através 

de plano de contingência e chamada de profissionais para cobertura dos plantões em 

caso de faltas. 

10.4.10. Estipular limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de 

qualquer natureza a serem recebidas pelos dirigentes e empregados das Organizações 

Sociais, no exercício de suas funções, tendo como referência a tabela de valores 

praticada pelas entidades privadas, limitada ao teto do subsídio do Prefeito Municipal, 

conforme inciso II do art. 7º da Lei nº 6.214/2019. 

10.4.10.1. É vedado a ENTIDADE firmar avença com pessoa jurídica ou instituição da qual 

façam parte os dirigentes ou associados. 

10.4.11. Em caso de contratação de profissional, cuja qualificação técnico-profissional 

exigida não encontre parâmetro no Município de Vila Velha ou Estado do Espírito Santo, 

ou cuja contratação não esteja sendo possível em virtude de escassez do referido 

profissional, serão observados os níveis médios da remuneração praticados no mercado 

médico-hospitalar nacional. 

10.4.12. Manter controle de ponto biométrico de todos os profissionais, sendo de 

contratações diretas ou indiretas, inclusive substitutos, em serviço na Unidade. 

10.4.13. Apresentar regularmente, a cada 03 (três) meses, à Secretaria Municipal de 

Saúde de Vila Velha relação dos profissionais da Unidade responsáveis pela prestação 

de serviços, incluindo formação e titulação, e, mensalmente, suas alterações, assim 

como, manter atualizadas as informações da base de dados do SCNES dos profissionais. 

10.4.14. Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante usuários ou terceiros, pela 

indenização por danos materiais e/ou morais ou quaisquer outros tipos de danos 

decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia ou imprudência, provenientes 

de atos de seus agentes, colaboradores e/ou terceirizados, nessa qualidade, causarem 

ao usuário, aos órgãos do SUS, à Administração Pública e a terceiros a estes vinculados, 

bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso. 
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10.4.15. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao usuário ou ao seu 

representante, por profissional empregado, terceirizado ou preposto. 

10.4.16. Fornecer todas as refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde e 

jantar) aos funcionários plantonistas. 

10.4.17. Disponibilizar local adequado para descanso aos profissionais, bem como para 

a guarda de pertences destes e vestiários de acordo com as normas e leis em vigência. 

10.4.18. Ao término do presente contrato poderá haver a sucessão das obrigações caso 

haja uma nova ENTIDADE contratada. Portanto, deverão ser disponibilizadas todas as 

informações necessárias que garantam a apuração, pelas organizações sociais 

interessadas, do valor aproximado que será assumido na sucessão, conforme previsto 

no §3º do artigo 6º da Lei Municipal 6.214/2019. 

10.4.19. A assunção dos direitos e obrigações de uma organização social por outra será 

formalizada por meio de Termo de Responsabilidade, devendo, no caso da sucessão, o 

saldo remanescente da reserva de contingência ser transferido em sua integralidade à 

organização social sucessora, desde que vinculado à mesma finalidade, qual seja, aquela 

prevista no §10 do art. 5º da Lei Municipal nº: 6.214/2019. 

10.4.20. As despesas com pagamento de remuneração e vantagem de qualquer 

natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das organizações sociais 

devem se limitar a 70% (setenta por cento) do valor global das despesas de custeio das 

respectivas unidades e não poderão exceder os níveis de remuneração praticados na 

rede privada de saúde, observando-se a média de valores praticado no mercado médico- 

hospitalar do Espírito Santo. 

10.4.21. Para fins de celebração de contratos de prestação de serviços com outros 

órgãos, entidades públicas e/ou privadas, ou de outros instrumentos de parceria, a 

ENTIDADE deverá obedecer aos princípios constitucionais previstos no ordenamento 

jurídico vigente, limitando-se aos percentuais dispostos na Lei nº 6214/2019 e Decreto 

nº 352/2019. 

10.5. Quanto aos bens móveis e imóveis 
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10.5.1. Administrar, manter, conservar e reparar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe 

fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão 

de uso, até sua restituição ao Poder Público. 

10.5.2. Manter em perfeitas condições os equipamentos e instrumentos cedidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha e, sendo necessário, substituí-los por outros 

do mesmo padrão técnico. Neste caso, deverá fazer o pedido de reposição dos bens ou 

de novas aquisições, através de processo específico contendo, no mínimo, 03 (três) 

orçamentos, que deverá ser dirigido ao Secretário da Pasta para autorizar o 

procedimento, após análise e manifestação da Comissão de Fiscalização. 

10.5.3. Comunicar à instância responsável da Secretaria Municipal de Saúde de Vila 

Velha todas as aquisições de bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, após sua ocorrência. 

10.5.4. Transferir ao Município, integralmente, o patrimônio, os legados ou doações que 

lhe foram destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes da prestação 

de serviços de assistência à saúde na UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA, cujo uso 

lhe fora permitido, em caso de desqualificação e consequente extinção da Organização 

Social, e/ou rescisão do Contrato, ressalvados o patrimônio, bens e recursos pré- 

existentes ao Contrato ou adquiridos com recursos a ele estranhos e de atividade 

próprias da instituição, diferente e não relacionadas ao Contrato de Gestão. 

10.5.5. Manter uma ficha histórica e disponibilizar sempre que solicitado pela Comissão 

de Fiscalização e Avaliação com as intervenções realizadas nos equipamentos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha ao longo do tempo, especificando o serviço 

executado e as peças substituídas. 

10.5.6. Providenciar seguro contra incêndio, responsabilidade civil e patrimonial dos 

bens móveis e imóveis cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, 

imediatamente após a assinatura do contrato. 

10.5.7. Dar conhecimento imediato à Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha de 

vícios, ocultos ou não, de problemas nas estruturas ou funcionamento dos bens móveis 

e imóveis da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA, sob pena de responsabilização pelo 

dano e obrigatoriedade de reparação. 
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10.5.8. Incluir no patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha os bens 

adquiridos na vigência do contrato de gestão. 

10.6 Quanto ao Sistema de Informação 
 

10.6.1. Utilizar Sistema de Informatização na gestão da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA 
BARRA, que contemple, entre outros o prontuário eletrônico, que permitam à 
Secretaria de Saúde ter acesso aos indicadores e informações especificadas no Contrato 
de Gestão, garantindo que todos os profissionais da Unidade que possam realizar o 
registro no Prontuário Eletrônico (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
assistente social, odontólogos), conforme requisitos obrigatórios. 

 
10.6.2. Requisitos Obrigatórios (Funcionalidades): 

 
10.6.2.1. São requisitos obrigatórios devendo ser atendidos integralmente e 
disponibilizados impreterivelmente na assinatura do contrato: 

 
a. Ter mecanismos de controle de segurança contra a violação dos dados ou acessos 
indevidos às informações, por meio do uso de senhas, e que permita a administração 
das permissões de acesso. 

 
b. O sistema deve permitir ligar e desligar LOG de atividades, permitindo que seja 
configurado o nível hierárquico, do mais baixo ao mais severo. 

 
c. Ter consultas e relatórios parametrizáveis pelo usuário. 

 
d. Possuir mecanismo de ajuda em todos os campos do sistema de forma que recupere 
as informações que orientem o preenchimento correto do campo. 

 
e. Possuir teste de consistência dos dados de entrada dos campos do sistema, como por 
exemplo CPF, datas, campo numérico, ou somente alfabético. Bem como o bloqueio da 
exploração de falhas de segurança tais como SQL Injection e Cross Site Scripting (XSS) 
nos mesmos campos. 

 
f. Possuir a facilidade de exportação/importação de dados no padrão ASCII no formato 
TXT ou XML. 

 
g. Prover integração total entre os módulos, tabelas, aplicativos e subsistemas externos 
que sejam definidos no projeto. 

 
h. Possuir integração entre sistemas com Prontuário Eletrônico do Paciente único para 
regulação, Hospitalar e Unidades de Pronto Atendimento. 
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i. Garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra de item e geral. 
 

j. Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação com os usuários. 
 

k. Bloquear a digitação quando o número de caracteres ultrapassar o número máximo 
permitido para os campos de entrada de dados. 

 
l. Apresentar ícones, botões e opções de menu habilitados e não habilitados de modo 
diferenciado. 

 
m. Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao 
usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação. 

 
n. Possuir recursos para otimização da entrada de dados. 

 
o. Respeitar padronização de cor, tamanho e nomenclatura nos labels, botões, ícones e 
menus. 

 
p. Uso obrigatório da criptografia para informações de usuário e senha sempre que 
houver tráfego em rede pública (ex.: Internet), e opcional para os demais casos. 

 
q. Os horários dos computadores e servidores deverão ser sincronizados entre si e com 
o horário de Brasília, com suporte a Daylight Saving Time (Horário de Verão). Os sistemas 
deverão identificar e lidar com horários e diferença de horários, mesmo em caso de 
vigência do horário de verão. 

 
r. Emissão de Relatórios em diversos formatos: PDF e/ou XLS. 

 
s. O prontuário eletrônico deverá possuir o certificado de nível de garantia de segurança 
2 (NGS2) emitido pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) de acordo 
com as resoluções 1638/2002, 1639/2002 e 1821/2007 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), conceitos e padrões nacionais (ABNT, ANS, SUS, ANVISA) e 
internacionais (ISO) da área de informática em saúde. 

 
t. A Entidade deverá realizar a importação de todos os dados legados dos sistemas, 
especialmente os dados hospitalares: prontuário eletrônico, farmácia, 
estoque/almoxarifado, centro cirúrgico, faturamento, atendimentos, consultórios e 
compras. 

 
u. Permitir a utilização e customização com padrões da Internet como XML, HTTP e 
SOAP. 

v. Manter atualizado o cadastro de usuários no sistema de informação, ao quais os dados 
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serão transmitidos para o sistema eSUS/DataSUS. 
 

10.6.2.2. Os requisitos obrigatórios (funcionalidades), constantes nesta cláusula, são de 
entrega opcional durante a fase de análise da amostra do sistema, com atendimento, a 
título de habilitação da licitante, de pelo menos 80% das funcionalidades descritas nesta 
cláusula. 

 
Entretanto, todos os requisitos obrigatórios (isto é, 100% de atendimento das 
funcionalidades) descritas nesta cláusula deverão ser entregues, impreterivelmente, no 
prazo estipulado para entrega da solução definitiva, que é de 60 dias após a assinatura 
do contrato. 

 
O detalhamento dos requisitos obrigatórios do sistema é composto por 17 (dezessete) 
módulos, a seguir: 

 
a. Agenda de consultas e exames 

 
b. Ambulatório 

 
c. Prontuário eletrônico do paciente 

 
d. Urgências/emergências – Pronto Atendimento 

 
e. Farmácia e Almoxarifado - Gestão de Materiais e Medicamentos 

 
f. Laboratório, Imagem e Anátomo Patologia 

 
g. Faturamento 

 
h. Custos 

 
i. Hotelaria / CCIH 

 
j. BI /Indicadores / SAME 

 
k. Manutenção 

 
l. Controle de Prontuário/ Central de Informações/ Controle de Visitas 

 
m. Integração com Sistemas SUS 

 
n. Acolhimento e Classificação De Risco 

 
 
 



Proc.: 13210/2021 
Folha: 
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Secretaria Municipal de Saúde 

151   

 

 

o. Laboratório 
 

p. Gestão de documentos 
 

q. Gestão da qualidade 
 

10.6.3. É de uso e propriedade total da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha todas 
as informações presentes no banco de dados da solução proposta pela Entidade. 

 
10.6.4. Assegurar à Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha o acesso irrestrito e em 
tempo real ao sistema informatizado, assim como o acesso a todo e qualquer 
documento físico relacionado ao contrato de gestão. 

 
10.6.5. Alimentar e atualizar os sistemas com informações completas acerca dos 
serviços prestados e procedimentos realizados. 

 
10.6.6. Utilizar ferramenta de sistema de informação que garanta pesquisa de satisfação 
do usuário de forma eletrônica, preferencialmente através de SMS de forma gratuita ao 
usuário, disponibilizando a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha. 

 
10.6.7. Utilizar ferramenta de sistema de informação que garanta a prestação de contas 
de forma eletrônica, objetivando transparência, efetividade, eficiência, publicidade e 
controle. 

 
10.6.8. Dos serviços a serem executados: 

 
10.6.8.1. Implantação de Sistema de Informação, bem como, edição, adaptação, 
atualização, implantação, migração de base de dados, manutenção, suporte técnico, 
treinamento para o corpo técnico da Prefeitura e demais serviços relativos à 
manutenção legal e customizações compreendendo a execução dos seguintes serviços: 

 
I - Implantação dos módulos: em até 6 (seis) meses; 

II - Migração dos dados dos sistemas legados; 

III - Testes na solução de software implantada; 

IV - Treinamento dos usuários dos módulos; 

V - Transferência de tecnologia para a equipe técnica; 
 

VI - Manutenção e atualização dos módulos: pelo período de vigência do contrato a 
iniciar imediatamente após o aceite da implantação do Sistema de Informação; 
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VII - Manutenção e atualização por atualização legal dos módulos: pelo período de 
vigência do contrato a iniciar imediatamente após o aceite da implantação do Sistema 
de Informação; 

 
VIII - Customizações para aderência de processos e funcionalidades do Sistema de 
Informação; 

 
IX - Suporte técnico operacional: pelo período de vigência do contrato a iniciar 
imediatamente após o aceite da implantação do Sistema de Informação. 

 
10.6.9. Todas as intervenções de mudança nos servidores de aplicação ou banco de 
dados do sistema contratado sejam melhorias ou manutenções, deverão ser 
documentadas e submetidas à área de Tecnologia da Informação para homologação que 
fará apreciação, deferimento ou indeferimento. 

 
10.6.10. A Entidade deverá apresentar um plano de integração determinando a 
metodologia a ser aplicada para a integração das bases de dados. Neste plano de 
integração devem ser utilizadas as melhores práticas de análise de banco de dados e 
apresentado aos Gestores e Fiscais para avaliação e decisão. 

 
10.6.11. A Entidade fornecerá a garantia de até 05 (cinco) anos após o encerramento do 
contrato, referente à migração das bases de dados extraídas dos sistemas legados, se 
responsabilizando por qualquer erro ou falha, ocasionado em decorrência deste serviço, 
na consistência e integridade dos dados ou falhas de sistemas. Efetuando os reparos que 
se fizerem necessários sem ônus para o Município de Vila Velha, bem como assumirá 
todas as multas e ou despesas geradas oriundas dos erros detectados. 

 
10.6.12. A Entidade ao final do período da contratação deverá fornecer em caráter 
exclusivo e definitivo o banco de dados, dados e informações relativa ao Sistema de 
Informação para os ambientes de produção e testes / homologação, sem ônus adicional 
para o Município. 

 
10.6.13. A Entidade fornecerá a seguinte documentação atualizada do Modelo de dados 
(Modelo Entidade Relacionamento) lógico e físico das Bases de Dados do sistema, para 
facilitar o processo de integração com outros sistemas adquiridos e ou desenvolvidos 
pela PMVV. Dicionário de Dados detalhado e descritivo (lógico e físico), com as 
definições sobre Entidades, Atributos, Relacionamentos e Domínios. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

11.1. As obrigações da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha são: 
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11.1.1. Acompanhar todo o processo de implantação e iniciar o monitoramento, 

controle e avaliação em consonância com as metas e parâmetros estabelecidos, 

imediatamente após assinatura do Contrato. 

11.1.2. Fiscalizar o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela ENTIDADE, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, acompanhando o desenvolvimento dos 

serviços prestados, conferindo sua execução, e atestando documentos fiscais 

pertinentes, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer 

procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais. 

11.1.3. Designar Comissão de Fiscalização e Avaliação responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Gestão. 

11.1.4. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para a execução dos serviços, 

definindo as prioridades, regras, bem como os prazos e etapas para cumprimento das 

obrigações, fornecendo à ENTIDADE, em tempo hábil, as informações necessárias e 

relevantes à consecução dos serviços a serem executados, colocando-se à disposição 

desta as informações técnicas sobre os serviços executados. 

11.1.5. Prover a ENTIDADE dos meios necessários à execução do objeto. 

11.1.6. Programar no orçamento do Município, nos exercícios subsequentes ao da 

assinatura do Contrato, os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos 

para custear a execução do objeto contratual. 

11.1.7. Permitir o uso dos bens públicos. 

11.1.8. Inventariar e apurar a condição de uso, estado de conservação para atualização 

do Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos. 

11.1.9. Analisar, sempre que necessário e, no mínimo semestralmente, a capacidade e 

as condições de prestação de serviços comprovadas por ocasião da seleção da 

Organização Social, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente nível técnico- 

assistencial para a execução do objeto contratual, emitindo relatório de capacidade e 

condições de prestação de serviço. 

11.1.10. Notificar, por escrito, a ENTIDADE das irregularidades e/ou problemas no 

desenvolvimento dos serviços, fixando-se prazo para a sua correção, devendo prestar 
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os esclarecimentos sobre as circunstâncias em que foram observadas tais falhas na 

prestação. 

11.1.11. Penalizar a ENTIDADE no caso de irregularidade e/ou descumprimento das 

obrigações assumidas, caso não seja suprida no prazo estipulado, de acordo com a 

legislação municipal. 

11.1.12. Ressarcir a ENTIDADE contratada pelas despesas, encargos financeiros e 

prejuízos decorrentes de atraso ou transferência incompleta dos repasses. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso do 

Chamamento Público e desta contratação são aquelas previstas na Lei Federal n.º 

8.666/1993 e alterações, no Decreto Municipal nº 201/2015 e alterações, e, ainda, o 

disposto no § 2º do artigo 7º da Portaria nº 1286/93, do Ministério da Saúde, tendo em 

vista que o Município repassa verba federal. 

12.2 A suspensão temporária impedirá a ENTIDADE de licitar e contratar com a 

Administração Pública, e será aplicada, dentre outros, nos seguintes casos e períodos: 

I - por até trinta dias: 

a) quando vencido o prazo de advertência para cumprimento de obrigação, a ENTIDADE 

permanecer inadimplente; ou 

b) quando a ENTIDADE deixar de entregar, no prazo estabelecido pela Administração, os 

documentos exigidos. 

II - de trinta dias a seis meses: 

a) recebimento de duas penalidades de advertência, em prazo inferior a doze meses; 

b) recebimento pela segunda vez da penalidade sancionada na forma do inciso I, em 

prazo inferior a vinte quatro meses; 

c) recebimento de uma segunda penalidade de multa, por qualquer uma das seguintes 

condutas: 

1. atraso na execução do objeto; e 

2. alteração da sua quantidade ou qualidade. 



Proc.: 13210/2021 
Folha: 
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Secretaria Municipal de Saúde 

155   

 

III - de seis a doze meses, nas situações de: 

a) retardamento imotivado ou injustificado na execução de serviço, obra e fornecimento 

de bens; 

b) não pagamento da pena de multa no prazo estabelecido, nas situações em que não 

for possível o desconto da garantia ou dos créditos decorrentes de parcelas executadas; 

ou 

c) recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma do inciso II, em 

prazo inferior a trinta e seis meses. 

IV - de doze a vinte e quatro meses: 

a) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação, dentre os quais o 

conluio entre empresas; 

b) apresentação de documentos fraudulentos, adulterados, falsos ou falsificados nas 

licitações ou na execução do contrato, incluindo o Cadastro de Fornecedores; 

c) prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos 

relacionados ao contrato; 

d) quando o fornecedor paralisar serviço, obra ou fornecimento de bens sem justa 

motivação e prévia comunicação à Administração; 

e) entrega de objeto contratual falsificado ou adulterado; 

f) prática de sérios atos de inexecução contratual ou de ilícitos administrativos graves; 

ou 

g) recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma do inciso III, em 

prazo inferior a quarenta e oito meses. 

12.3. As multas previstas nesta cláusula serão descontadas no repasse imediatamente 

posterior, podendo ser cobradas judicialmente, se for o caso. 

12.4. As sanções previstas nesta cláusula poderão acumular-se e não excluem a 

possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantida a defesa prévia no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência, multa ou suspensão 

temporária do subitem 10.1 e 10 (dez) dias corridos para declaração de inidoneidade, 

do mesmo subitem, a partir do recebimento das mesmas. 

12.5. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada 
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em função da natureza e gravidade da falta cometida. 

12.6 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CESSÃO DE USO DE BENS 

13.1. Com a finalidade exclusiva de viabilizar a perfeita e regular execução do objeto 

contratual, a CONTRATANTE destinará à ENTIDADE bens móveis e bens imóveis, por 

meio da celebração de Termo de Permissão de Uso, nos termos do artigo 12, §3º da Lei 

Municipal nº 6.214/19. 

13.2. A destinação de bens será precedida de inventário e avaliação. 

13.3. A ENTIDADE se responsabiliza pela guarda e vigilância dos bens cujo uso lhe é 

permitido, mantendo-os em perfeito estado de conservação, asseio, higiene e limpeza, 

sem que isso lhe gere qualquer direito de retenção ou indenização, de modo a devolvê- 

los no estado em que foram recebidos, findo o prazo do contrato, ressalvadas eventuais 

deteriorações decorrentes do uso normal, bem como ressarcir a CONTRATANTE pelo 

extravio ou danos por ato de seus prepostos ou representantes, tendo como parâmetro 

a avaliação prévia dos bens cujo laudo fará parte integrante do Termo de Permissão de 

Uso, ou o valor de mercado atualizado, a critério da Administração, além de preservar a 

plaqueta de registro patrimonial. 

13.4. A ENTIDADE compromete-se, ainda, a utilizá-los exclusivamente na execução do 

objeto contratado, sendo vedado ceder, locar sob qualquer título, transferi-los para 

terceiros, ou para outra unidade administrada pela ENTIDADE sob pena de caracterizar 

inadimplemento contratual. 

13.4. Os bens cedidos e os valores repassados pelo Poder Público à ENTIDADE em virtude 

do contrato de gestão são impenhoráveis, salvo os que constituírem a reserva técnica, 

cuja penhorabilidade dos bens e valores, que constituem esta reserva técnica, restringe- 

se às obrigações decorrentes, exclusivamente, da execução do objeto do respectivo 

contrato de gestão, conforme disposto nos § § 4º e 5º do art. 7º da Lei nº 6214/2019. 

13.5. Nas hipóteses de desqualificação, extinção da ENTIDADE e de rescisão contratual, 

haverá reversão dos bens ao Município de Vila Velha cujo uso fora permitido à 
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ENTIDADE, bem como aqueles eventualmente adquiridos com os recursos a ela 

repassados, juntamente com o saldo de recursos financeiros existente na conta 

corrente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. O acompanhamento, avaliação e fiscalização do Contrato de Gestão serão 

realizados pela Comissão de Fiscalização e Avaliação, a ser indicada pelo Secretário 

Municipal de Saúde. 

14.2. A Comissão de Fiscalização e Avaliação deve encaminhar ao Secretário Municipal 

de Saúde, ao Prefeito e ao Conselho Municipal de Saúde, trimestralmente, relatório 

conclusivo sobre a avaliação procedida. 

14.3. A Comissão de Fiscalização e Avaliação do Contrato de Gestão, além dos relatórios 

trimestrais, deverá elaborar relatório anual conclusivo, sobre a avaliação do 

desempenho científico e tecnológico da ENTIDADE. 

14.4. Caso a Comissão de Fiscalização apure quaisquer irregularidades na atuação da 

ENTIDADE, seja na prestação dos serviços, na utilização dos recursos públicos 

repassados ou no cumprimento das cláusulas do presente Contrato, esta será notificada 

para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar justificativas ou providenciar 

as regularizações. 

14.5. Das justificativas não aceitas será dado o prazo de 5 (cinco) dias para a 

apresentação de recurso ao Secretário Municipal de Saúde. 

14.6. Se indeferido o recurso, o valor da despesa impugnada deverá ser ressarcido pela 

ENTIDADE, sem prejuízo da possibilidade de imposição de sanções. 

14.7. Serão consideradas irregulares as despesas que, além de ofenderem os princípios 

da legalidade, moralidade e economicidade, não guardarem qualquer relação com o 

objeto contratual ou com o custeio da estrutura administrativa da ENTIDADE. 

14.8. Os membros da Comissão de Avaliação e Fiscalização ao tomarem conhecimento 

de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem 

pública por organização social, dela darão ciência ao Secretário Municipal de Saúde. 
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14.9. O presente Contrato de Gestão estará submetido aos controles externo e interno, 

ficando toda a documentação disponível a qualquer tempo sempre que requisitado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE 

15.1. Representará a ENTIDADE na execução do ajuste o (a) Sr. (a) ................... , 

(qualificação). 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

16.2. Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 

a) não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

c) lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados; 

e) paralisação do cumprimento do objeto sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

g) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

h) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera Administrativa a que está subordinado 

o CONTRATANTE, e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato. 

16.3. É facultado ao Poder Público e à Organização Social rescindir o contrato de gestão 

antes do prazo, por acordo amigável entre as partes ou unilateralmente, nas hipóteses 

do art. 19, §1º e §2º da Lei Municipal nº 6.214/19. 

16.4. O processo de rescisão deverá observar o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 

6.214/19. 

16.5. Declarada a rescisão do Contrato, a ENTIDADE não receberá mais qualquer 

repasse. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A CONTRATANTE poderá proceder à desqualificação da ENTIDADE como 

Organização Social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas na 

Lei nº 6.214/19, no Decreto Municipal nº. 352/19 e neste Contrato de Gestão. 

17.2. A Secretaria Municipal de Saúde iniciará o procedimento para desqualificação da 

Organização Social. 

17.3. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito 

de ampla defesa, respondendo os dirigentes da Organização Social, individual e 

solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. 

17.4. A desqualificação importará na imediata rescisão do Contrato de Gestão firmado 

com o Poder Público Municipal, bem como a reversão dos bens permitidos e dos valores 

entregues à utilização da organização Social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

17.5. A ENTIDADE parceira deverá participar das reuniões Ordinárias e extraordinárias 

do Conselho Municipal de Saúde – CMS para se inteirar das questões do município e 

prestar contas de seu trabalho. 

17.6. Para fins de contratação de obras ou serviços, bem como, para compras de 

quaisquer bens com emprego de recursos provenientes do Poder Público, a ENTIDADE 

parceira deverá, obrigatoriamente, observar os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, sendo necessária, 

no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebração 

de contrato, nos termos do art. 16, inciso V do Decreto nº 352/2019. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

18.1. Caberá à CONTRATANTE a publicação do extrato deste termo contratual. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1. Fica eleito o foro da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da 

Capital, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas, direta ou 

indiretamente, deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 
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19.2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias 

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

Fazem parte integrante deste CONTRATO: 

- Anexo I do Edital – Descrição de Serviços; 

- Anexo II do Edital – Sistema de Repasse; 

- Anexo III do Edital – Indicadores de Qualidade; 
 
 

Vila Velha – ES, xx de xxxx de xxxx. 

Secretário Municipal de Saúde 

Organização Social 

TESTEMUNHAS: 

1. CPF Nº (NOME) 

2. CPF Nº (NOME) 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 
I – CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
1. O CONTRATADO atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos 

usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, oferecendo, segundo o grau de 
complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços 
de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo descritas, conforme 
sua tipologia na Unidade de Pronto Atendimento III. UPA ZILDA ARNS - 
RIVIERA DA BARRA. 

2. O Serviço de Admissão solicitará aos pacientes, ou a seus representantes 
legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de 
encaminhamento, se for o caso, especificada no fluxo estabelecido pela 
Secretaria de Saúde. 

3. O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapêutico realizar-se-á de 
acordo com o fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, nas 
dependências da Unidade, nas 24 horas de funcionamento, de maneira 
ininterrupta, atendendo aos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento 
de Riviera da Barra. 

4. O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela 
CONTRATADO serão efetuados através dos dados no SIA- Sistema de 
Informações Ambulatoriais, bem como através dos formulários e 
instrumentos para registro de dados de produção definidos pelo 
CONTRATANTE. 

5. O CONTRATADO deverá realizar processo seletivo para contratação de 
Recursos Humanos, de acordo com os critérios apresentados em seu 
Regulamento para Contratação de Recursos Humanos, observando os 
princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade; 

6. O CONTRATADO deverá utilizar sistema de registro eletrônico da atividade 
hospitalar que permita interface eletrônica com sistemas de informação 
designados pelo CONTRATANTE para apoio à gestão clínica, administrativa 
e financeira, com acesso a servidores predeterminados pelo 
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CONTRATANTE para consultas e geração de relatórios de execução do 
presente Contrato de Gestão. 

7. O CONTRATADO deverá aderir e alimentar o sistema de informação 
eletrônica a ser disponibilizado para o Órgão Fiscalizador do Contrato 
designado pelo CONTRATANTE para monitoramento, controle e avaliação 
de resultados. O objetivo é permitir a migração automática e eletrônica de 
dados assistenciais e financeiros diretamente do sistema de informação de 
gestão (ERP) adotado pelo CONTRATADO, por meio de interface eletrônica 
a ser disponibilizada para Órgão Fiscalizador do Contrato da Secretaria 
Municipal de Saúde de VILA VELHA. 

II - ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 
 

1.1. Serão considerados atendimentos de urgência aqueles não programados que 
sejam dispensados pela UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA que procurem tal 
atendimento, de forma referenciada ou espontânea, conforme o fluxo 
estabelecido pela Secretaria de Saúde, durante as 24 horas do dia, todos os dias 
do ano. 

1.2. Para efeito de produção contratada / realizada deverão ser informados todos os 
atendimentos/ procedimentos realizados. 

1.3. Em consequência do atendimento de urgência o paciente é registrado em regime 
de "observação" (leitos de observação), por um período menor que 24 horas e não 
ocorre internação ao final deste período, somente será registrado o atendimento 
da urgência propriamente dita, não gerando nenhum registro de internação. 

1.4. A UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá prestar atendimento resolutivo e 
qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de 
natureza clínica, pediátrica e odontologia, como também primeiro atendimento 
aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e 
realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a 
necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior 
complexidade. 

1.5. A UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá ter as seguintes competências na 
Rede de Atenção às Urgências (Portaria GM/MS 2648 de 07 de novembro de 
2011): 

 Acolher os usuários e seus familiares sempre que buscarem atendimento 

 Articular-se com a Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades hospitalares, 
unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à 
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saúde, construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra referência 
e ordenando esses fluxos por meio de Centrais de Regulação Médica de 
Urgências e complexos reguladores instalados na região; 

 Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à 
Saúde; 

 Fornecer toda a medicação necessária ao tratamento e estabilização de 
pacientes atendidos na unidade; 

 Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo   192; 

 Realizar consulta médica e odontológica em regime de pronto atendimento aos 
casos de menor gravidade; 

 Realizar atendimentos e procedimentos médicos, odontológicos e de 
enfermagem adequados aos casos demandados à unidade; 

 Prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) 
horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos 
facultativos; 

 Manter pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e quatro) horas, 
para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

 Encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais 
reguladoras, os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 (vinte 
e quatro) horas de observação, conforme definido no inciso anterior; 

 Prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde 
hierarquizado, regulado e integrado à Rede de Atenção às Urgências a partir da 
complexidade clínica, cirúrgica e traumática do usuário; 

 Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da Rede de 
Atenção às Urgências, proporcionando continuidade ao tratamento com 
impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo; 

 A remoção do paciente deverá ser feita por meio de transporte adequado, para 
unidades de maior complexidade e ou para exames complementares de 
diagnóstico e para pareceres médicos de outras especialidades. 

 Solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192, sempre que a 
gravidade/complexidade dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da 
Unidade. 
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1.6. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT 
 

Entende-se por SADT a disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e 
terapêutico aos pacientes atendidos na UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA. O 
CONTRATADO deverá manter na UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA a seguinte 
estrutura para o SADT: 

 Serviço de laboratorial de análises clinicas de urgencia;  

 Radiologia; 

 ECG – eletrocardiograma. 

 Sala de farmácia em funcionamento durante 24 horas por 7 dias semanais, 
destinada à dispensação de medicamentos em quantidade suficiente para o 
início do tratamento de doenças pontuais, somente para pacientes atendidos na 
UPA Riviera da Barra , objetivando a continuidade do tratamento 
medicamentoso em âmbito da Atenção Primária à Saúde. De acordo com 
protocolo estabelecido pela CONTRATANTE. 

1.7. O CONTRATADO deve dispor de recursos humanos qualificados, com 
habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para o perfil da 
unidade e os serviços a serem prestados. Deverá obedecer às Normas do 
Ministério da Saúde– MS, do Ministério do Trabalho e Emprego– MTE, 
inclusive com responsabilidade sobre os direitos e obrigações com os 
profissionais contratados especialmente em relação a Norma 
Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos 
de Assistência à Saúde, assim como as Resoluções dos Conselhos 
Profissionais. 

1.8. As unidades deverão possuir um responsável técnico (médico e 
enfermeiro), com registro no respectivo conselho de classe. 

1.9. A equipe de profissionais da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá 
ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento dos 
serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, 
possuidores do título ou certificado da especialidade correspondente, 

 
 

devidamente registrado nos Conselhos Regionais das respectivas 
profissões. 

1.10. A UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá possuir rotinas 
administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais, clínicos e de 
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atendimentos escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável 
Técnico e outras partes envolvidas. As rotinas devem abordar todos os 
processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os aspectos 
organizacionais até os operacionais e técnicos. 

1.11. A UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá adotar Prontuário Único 
do Paciente, com as informações completas do quadro clínico e sua 
evolução, intervenções e exames realizados, todos devidamente escritos 
de forma clara e precisa, datados, assinados e carimbados pelo profissional 
responsável pelo atendimento (médicos, equipe de enfermagem e demais 
profissionais de saúde que o assistam). 

1.12. A UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá dispor de serviços de 
informática com sistema para gestão pre-hospitalar que contemple no 
mínimo: atendimentos realizados, exames complementares, controle de 
estoques (almoxarifado e farmácia), prontuário médico (observando o 
disposto na legislação vigente, incluindo a Resolução CFM nº. 1.639/2002), 
serviços de apoio e relatórios gerenciais, que atendam aos indicadores e 
informações necessárias a Secretaria Municipal de Saúde– SEMSA/VILA 
VELHA. Caberá à contratada a instalação da rede de informática, bem como 
a aquisição de sistemas e programas e o encaminhamento dos relatórios à 
SEMSA/VILA VELHA. 

1.13. A unidade deverá desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, 
atendendo às Normas da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT/MTE, 
assim como deverá implantar e desenvolver uma Política de Segurança do 
Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR – 32/2005 
do MTE. 

1.14. A gestão da unidade UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá 
respeitar a Legislação Ambiental e possuir toda a documentação exigida. 

1.15. A UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá dispor de um Núcleo de 
Manutenção Geral- NMG que contemple as áreas de manutenção 
preventiva e corretiva, predial, hidráulica, e elétrica, assim como um serviço 
de gerenciamento de equipamentos de saúde. 
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III - PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 
 

2.1- Se, ao longo da vigência deste contrato, de comum acordo entre contratante e 
contratada, a UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA se propuser a realizar outros tipos 
de atividades diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de novas 
especialidades médicas, seja pela realização de programas especiais para determinado 
tipo de patologia ou pela introdução de novas categorias de exames laboratoriais, estas 
atividades deverão ser previamente autorizadas pelo CONTRATANTE após análise 
técnica, sendo quantificadas separadamente do atendimento rotineiro da unidade e sua 
orçamentação econômico-financeira será discriminada e homologada através de Termo 
Aditivo ao presente contrato. 

IV - ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS 
 

1. Assistência de Urgência e Emergência: 
 

1.1. Urgência/Emergência – A UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá manter o 
serviço em funcionamento nas 24 horas do dia, todos os dias da semana, com produção 
mensal, nas especialidades de pediatria, clínica médica, cirurgia geral e odontologia. 

1.2. A meta anual é a realização de 202.680 (duzentos e dois mil seiscentos e oitenta) 
consultas de urgência e emergência nas áreas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral 
e odontologia. A meta quantitativa de atendimentos por plantão de 24 horas na UPA 
ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA é de 563 (quinhentos e sessenta e três) pacientes. 
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1.2.1 Admite-se como tolerância a variação do número de atendimentos em 25% 
abaixo e 10% acima da meta, correspondendo ao número médio mensal entre 
420 (quatrocentos e vinte) a 619 (seiscentos e dezenove) atendimentos médicos 
por dia. Tal variação não ocasionará variação no repasse financeiro. 
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1.2.2 Mesmo que o quantitativo máximo de atendimentos extrapole o que está 
previsto em contrato, a contratada não poderá em hipótese alguma recusar 
atendimento assistencial. 

1.2.3 No caso excepcional do quantitativo mensal de pacientes extrapolar o limite 
máximo permitido por 06 (seis) meses consecutivos, fará jus a entidade a solicitar 
avaliação acerca do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

1.2.4 Caso haja redução do número mínimo de atendimentos previsto por 06 (seis) 
meses consecutivos, as partes transigirão no sentido de ser reduzido o valor 
mensal a ser repassado à entidade, formalizando, obrigatoriamente, por meio de 
termo aditivo eventual alteração contratual. 

1.2.5 A contratada deverá apresentar à fiscalização todos os documentos 
comprobatórios do atendimento superior ou inferior às metas previstas, com 
suas respectivas justificativas específicas. A Secretaria Municipal de Saúde 
atestará as justificativas e documentos apresentados pela entidade com a 
finalidade de comprovar o atendimento inferior ou superior às metas previstas. 

Observações Clínicas até 24 hs 
 

2.1 A UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá encaminhar todos os casos que exijam 
observação clínica por mais de 24 horas, para serviços de referências indicados pela 
Central de Regulação Estadual. 

CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS À CONTRATANTE 
 

A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, 
na formatação e periodicidade por esta determinada. 

As informações solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados: 
 

 Relatórios contábeis e financeiros; 
 Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
 Relatório de Custos; 
 Censo de origem dos pacientes atendidos; 
 Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; 
 Relatório pertinente a execução do contrato de gestão, contendo comparativo das 

metas propostas com os resultados alcançados; 
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ANEXO TÉCNICO II DA MINUTA 
SISTEMA DE REPASSE 

 

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

I.1- A atividade assistencial da CONTRATADA , Urgência/Emergência – A UPA ZILDA 
ARNS - RIVIERA DA BARRA deverá manter o serviço em funcionamento nas 24 horas do 
dia, todos os dias da semana, com produção mensal , nas especialidades de pediatria, 
clínica médica , cirurgia geral e odontologia. Conforme Anexo Técnico I – estrutura e 
volume das atividades contratadas. 

I.1.1- As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina do 
atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da CONTRATADA. 

I.2- Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, 
submetidas à prévia análise e declaração da CONTRATANTE, conforme especificado no 
item I.6 do ANEXO TÉCNICO I - Descrição de Serviços. 

I.3- O montante do orçamento econômico-financeiro da UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA 
BARRA para o cálculo das metas quantitativas da assistência nos primeiros 12 (doze) 
meses de contrato, correspondente ao exercício de 2021/2022, fica estimado em R$ 
25.690.098,00 (Vinte e cinco milhões seiscentos e noventa mil e noventa e oito reais). 

I.4- Os pagamentos à CONTRATADA dar-se-ão na seguinte conformidade: 
 

I.4.1- Do valor total de custeio contratado R$ 25.690.098,00 (Vinte e cinco milhões 
seiscentos e noventa mil e noventa e oito reais) para o ano de 2021/2022: 

I.4.1.1- 90% (noventa por cento) serão repassados em 12 (doze) parcelas mensais no 

valor total de R$ 1.926.757,35 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos); 

I.4.1.2- 10% (dez por cento) serão repassados mensalmente, juntamente com as 
parcelas da parte fixa, com valor estimativo de R$ 214.084,15 (duzentos e quatorze mil 
e oitenta e quatro reais e quinze centavos), vinculado à avaliação dos indicadores de 
qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico III- 
Indicadores de Qualidade, parte integrante da Minuta do Contrato de Gestão ( ANEXO 
X); 

I.4.1.3- A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente , podendo gerar um 
ajuste financeiro a menor nos meses subsequentes, dependendo do percentual de 
alcance dos indicadores. 
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I.4.1.4– Cronograma de desembolso: 
 

MÓDULO/ ETAPA 
 

PARCELA PARCELA 
FIXA (R$) 

PARCELA 
VARIÁVEL 

(R$) 

TOTAL A 
REPASSAR (R$) 

 
Período de Ativação 

Adiantamento 
até 5% da 1ª 

parcela 

R$ 
107.042,07 

 
- 

 
R$ 107.042,07 

Assistencial 
1º Mês 1ª R$ 

1.819.715,28 
R$ 

214.084,15 
R$ 

2.033.799,43 
Assistencial 

2º Mês 2ª R$ 
1.926.757,35 

R$ 
214.084,15 

R$ 
2.140.841,50 

Assistencial 
3º Mês 3ª R$ 

1.926.757,35 
R$ 

214.084,15 
R$ 

2.140.841,50 
Assistencial 

4º Mês 4ª R$ 
1.926.757,35 

R$ 
214.084,15 

R$ 
2.140.841,50 

Assistencial 
5º Mês 5ª R$ 

1.926.757,35 
R$ 

214.084,15 
R$ 

2.140.841,50 
Assistencial 

6º Mês 6ª R$ 
1.926.757,35 

R$ 
214.084,15 

R$ 
2.140.841,50 

Assistencial 
7º Mês 7ª R$ 

1.926.757,35 
R$ 

214.084,15 
R$ 

2.140.841,50 
Assistencial 

8º Mês 8ª R$ 
1.926.757,35 

R$ 
214.084,15 

R$ 
2.140.841,50 

Assistencial 
9º Mês 9ª R$ 

1.926.757,35 
R$ 

214.084,15 
R$ 

2.140.841,50 
Assistencial 

10º Mês 10ª R$ 
1.926.757,35 

R$ 
214.084,15 

R$ 
2.140.841,50 

Assistencial 
11º Mês 11ª R$ 

1.926.757,35 
R$ 

214.084,15 
R$ 

2.140.841,50 
Assistencial 

12º Mês 12ª R$ 
1.926.757,35 

R$ 
214.084,15 

R$ 
2.140.841,50 

TOTAL - - - R$ 
25.690.098,00 

 
I.5 – A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente, até o dia 15 (quinze) de cada 
mês, toda a documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pela UPA 
ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA para o adequado acompanhamento e avaliação do 
Contrato de Gestão e cumprimento das atividades estabelecidas no Anexo Técnico I- 
Descrição de Serviços. 

I.5.1- As informações assistenciais e financeiras serão encaminhadas em meio eletrônico 
a partir dos dados registrados no sistema eletrônico adotado na UPA, sendo que a 

 

atividade assistencial informada será comprovada pelo registro no Sistema DATASUS – 
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Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA). 

I.5.2- Para a mensuração da atividade de internação na UPA, será considerado o número 
de Atualizações de cadastros a cada 24h apresentado pela CONTRATADA, de acordo 
com normas e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE. 

I.5.3- As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de 
qualidade, movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de 
Custos Hospitalares, serão encaminhadas através de ferramenta de sistema de 
informação que garanta a prestação de contas de forma eletrônica, nos prazos 
estabelecidos pela CONTRATANTE objetivando transparência, efetividade, eficiência, 
publicidade e controle. 

I.5.4- O Sistema de Informação eletrônico a ser utilizada pela CONTRATADA emitirá os 
relatórios e planilhas necessárias à avaliação mensal das atividades desenvolvidas pela 
UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA e estabelecerá, através de níveis de acesso 
previamente definidos, a responsabilidade legal pelos dados ali registrados. 

I.5.5- A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pela CONTRATADA para 
que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido no 
Contrato de Gestão. 

I.6- A CONTRATANTE procederá, em regime trimestral, à consolidação e análise 
conclusiva dos dados do trimestre findo, referente ao período do CONTRATO, para 
avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade que condicionam o valor do 
pagamento de valor variável citado no item I.4 deste documento. 

I.7– A CONTRATANTE procederá, em regime semestral, à análise das quantidades de 
atividades assistenciais realizadas pela CONTRATADA, verificando e avaliando os desvios 
(para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste 
Contrato de Gestão. 

I.8 - Da análise referida no item anterior, poderá resultar uma repactuação das 
quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente reflexo 
econômico-financeiro, efetivada através de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, 
acordado entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste semestral e anual do 
Contrato de Gestão. 

I.9- A análise referida no item I.8 deste documento não anula a possibilidade de que 
sejam firmados Termos Aditivos ao Contrato de Gestão em relação às cláusulas que 
quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas pela CONTRATADA e seu 



Proc.: 13210/2021 
Folha: 
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Secretaria Municipal de Saúde 

171   

 

correspondente reflexo econômico-financeiro, a qualquer momento, se condições e/ou 
ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades 
executadas, inviabilizando e/ou prejudicando a prestação dos serviços pactuados. 

II - SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 
 

I. 1- AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE (Parte 
Variável do Contrato de Gestão) 

Os valores percentuais apontados na tabela conforme estabelecido no Anexo Técnico III 
– Indicadores de Qualidade, para valoração de cada um dos indicadores, 

serão utilizados para o cálculo do valor variável a ser pago, conforme 
especificado no item I.4 deste documento. 

II.2 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS NAS QUANTIDADES DE ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL (Parte Fixa do Contrato de Gestão) 

A meta quantitativa de atendimentos por plantão de 24 horas na UPA ZILDA ARNS - 
RIVIERA DA BARRA é de 563 (quinhentos e sessenta e três) pacientes, nas especialidades 
de pediatria, clínica médica, cirurgia geral e odontologia. 

Admite-se como tolerância a variação do número de atendimentos em 25% abaixo e 
10% acima da meta, correspondendo ao número médio mensal entre 420 (quatrocentos 
e vinte) a 619 (seiscentos e dezenove) atendimentos médicos por dia. Tal variação não 
ocasionará variação no repasse financeiro. 

Mesmo que o quantitativo máximo de atendimentos extrapole o que está previsto em 
contrato, a contratada não poderá em hipótese alguma recusar atendimento 
assistencial. 

No caso excepcional do quantitativo mensal de pacientes extrapolar o limite máximo 
permitido por 06 (seis) meses consecutivos, fará jus a entidade a solicitar avaliação 
acerca do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Caso haja redução do número mínimo de atendimentos previsto por 06 (seis) meses 
consecutivos, as partes transigirão no sentido de ser reduzido o valor mensal a ser 
repassado à entidade, formalizando, obrigatoriamente, por meio de termo aditivo 
eventual alteração contratual. 
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ANEXO TÉCNICO III DA MINUTA 

INDICADORES DE QUALIDADE 

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da 
unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao 
desempenho da unidade. A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, 
considerando o tempo de funcionamento da unidade. 

Novos indicadores são periodicamente introduzidos, e o alcance de um determinado 
indicador no decorrer de certo período torna este indicador pré-requisito para que 
outros indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os indicadores 
que são pré-requisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados, porém 
nesta condição deixam de ter efeito financeiro sobre a parte variável do contrato. 

A cada ano será fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios técnicos 
para a avaliação dos Indicadores utilizados para o cálculo da parte variável do Contrato 
de Gestão. 

METAS E INDICADORES PARA UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA 
 

Para a UPA ZILDA ARNS - RIVIERA DA BARRA, estabelecem-se como indicadores 
determinantes do pagamento da parte variável: 

As metas a serem avaliadas são: 
 

 PRODUÇÃO, 
 TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; 
 PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES. 
 SATISFAÇÃO DO USUÁRIO, 
 HORA PESSOA/TREINAMENTO 
 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

g) PRODUÇÃO 
 

A meta quantitativa de atendimentos por plantão de 24 horas na UPA Zilda Arns é de 
563 (quinhentos e sessenta e três) pacientes, de acordo com as especialidades, 
distribuídos nas áreas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral e odontologia. Esse 
quantitativo teve como base o número de profissionais, considerando: o quantitativo de 
procedimentos estabelecido pelos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, a 
capacidade instalada do equipamento de acordo com o que preconiza a Portaria 
Ministerial nº10 de 03/01/2017, estabelecendo o padrão da UPA Porte III. 
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h) TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

O tempo de espera na Urgência e Emergência é o tempo decorrido entre a chegada do 
paciente na Unidade de Pronto Atendimento e a avaliação médica inicial, segundo a 
classificação de risco. É um indicador de desempenho fundamental na urgência e 
emergência. Como meta quantitativa será avaliado o tempo de espera do usuário 
classificado com Risco Amarelo, Laranja e Verde (medido desde a classificação de risco 
até o início do atendimento médico), segundo Protocolo de Manchester. 

i) PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 
 

O objetivo é propiciar o conhecimento da rede assistencial e a regularidade da entidade 
junto ao MS. A contratada deverá manter sempre atualizado seu quadro de profissionais 
cadastrados no CNES, informando mensalmente a relação de profissionais que prestam 
serviços na instituição com comprovação da solicitação e/ou exclusão de cadastro junto 
ao CNES. 

j) SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 
 

A contratada deverá utilizar sistema eletrônico de avaliação de satisfação dos usuários. 
A Pesquisa de Satisfação do Usuário destina-se à avaliação da percepção do usuário 
sobre a qualidade do serviço prestado ao cliente e a garantia da participação da 
população no processo de tomada de decisões. 

k) HORA PESSOA/TREINAMENTO 
 

No processo de capacitação os profissionais irão compreender os valores, a filosofia e as 
políticas do serviço, auxiliando no desempenho das atividades para que tudo seja 
realizado de acordo com as diretrizes institucionais, habilitando o profissional a exercer 
com mais qualidade as atividades diárias, por possuir um conhecimento mais 
aprofundado sobre sua área de atuação no SUS. 

O objetivo deste indicador é monitorar o esforço de capacitação dos profissionais por 
meio de treinamento. O indicador a ser utilizado tem por finalidade mensurar a 
quantidade de horas de treinamento do profissional. É utilizado o número total de horas 
de formação pelo número total de profissionais, sendo importante observar que: 

 Deverão ser treinados os profissionais envolvidos na assistência ao paciente 
(enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e auxiliares de 
farmácia, assistentes sociais, profissionais da higienização, recepcionistas, 
profissionais do Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU); 

 O número total de horas de formação refere-se à somatória das horas de 
todos os cursos ministrados no período determinado; 
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 Deverão ser contabilizados cursos realizados dentro e fora da carga horária 
do trabalhador, inclusive os ministrados pelo SUS. Não deverão ser incluídas 
reuniões administrativas. 

l) QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 
 

Tem como objetivo melhorar a qualidade da comunicação entre a contratada, 
contratante e equipe de fiscalização, com adequado fluxo de informações para o 
desempenho da operação da execução e da gestão da UPA. As informações fornecidas 
deverão ser relacionadas ao atendimento prestado na UPA Zilda Arns. Destaca-se que a 
informação deve ser entregue nos prazos e critérios estabelecidos pela Comissão de 
Fiscalização, sendo essencial o atendimento de todos os critérios solicitados de forma 
inequívoca. 

Os tópicos a serem considerados dentro da qualidade da informação são: 
 

 Nº de pacientes atendidos por classificação de risco com a estratificação dos 
volumes por risco de atendimento, horários, demonstrando as evasões e 
desistências, com gráfico comparativo dos meses anteriores; 

 Nº de atendimentos por especialidade e por CID; 

 Nº de procedimentos com finalidade diagnóstica; 

 Relação nominal e nº de medicamentos dispensados internamente na UPA; 

 Percentual de perdas no estoque de medicamentos e materiais médico- 
hospitalares adquiridos pela Contratada; 

 Escala dos profissionais de saúde; 

 Nº de pacientes classificados e atendidos, agrupados por Unidade de Saúde; 

 Percentual de atendimentos/consultas odontológicas realizadas com 
intervenção através de procedimentos clínicos odontológicos de urgência; 

 Relação dos pacientes cadastrados na central de vagas que permaneceram 
na UPA por um período maior ou igual a 24 horas; 

 Relação nominal dos pacientes que procuraram os serviços da UPA por mais 
de 2 vezes durante o intervalo de 30 dias, agrupados por Unidade de Saúde. 

Segue tabela com a descrição dos indicadores e os critérios de pontuação 
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INDICADOR FREQUÊNCIA MÉTODO FONTE META CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

PESO PONDERAL 
1º 2º 3º 4º 

 
 

 
Número de 
atendimentos: 
clínicos, pediátricos, 
cirurgia geral, 
odontológicos 

 
 
 
 

 
Mensal 

 
 

 
Nº total de 
atendimentos 
realizados no 
mês/nº dias do 
mês 

 
 
 

 
Relatório 
monitoramento 
da UPA 

 
 

 
Limite 
mínimo: 
422,25 x nº 
de 
dias no mês 

A pontuação será 
proporcional à meta 
de atendimentos 
realizados maior que 
o limite mínimo 
mensal: 100% peso 
ponderal mensal ; e 
atendimentos 
realizados menor que 
o limite mínimo 
mensal : 0% peso 
ponderal mensal 

 
 
 
 

 
10% 

 
 
 
 

 
10% 

 
 
 
 

 
10% 

 
 
 
 

 
10% 

 

 
Percentual 
doTempo máximo 
de espera de 
pacientes para 
Classificação 
de risco laranja 

 
 
 
 
 
Mensal 

Total do tempo 
desde a 
classificação até o 
início do 
atendimento 
médico de usuários 
classificados como 
Risco Laranja ≤ 10 
minutos/Total de 
usuários 
classificados como 

 
 
Relatório tempo 
de espera no 
atendimento 
UPA 
(sistema de 
informação 
utilizado) 

 
 
≥ 95% dos 
usuários 
classificados 
neste risco 
e atendidos 
no tempo ≤ 
10 minutos 

A meta será 
considerada atingida 
se minimamente 95% 
dos usuários 
classificados como 
laranja for atendido 
dentro do prazo 
estabelecido pelo 
Protocolo de 
Manchester, ou seja 
≤ 10 minutos 

 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
20% 
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  Risco Laranja) X 
100 

       

 
 
 
 
Percentual do 
Tempo máximo de 
espera de pacientes 
para 
classificação 
de risco amarelo 

 
 
 
 
 

 
Mensal 

Total de usuários 
classificados como 
Risco Amarelo e 
atendidos em 
tempo ≤ 60 
minutos, desde a 
classificação de 
risco até o início do 
atendimento 
médico/Total de 
usuários atendidos 
e classificados 
como Risco 
Amarelo X 100 

 
 

 
Relatório tempo 
de espera no 
atendimento 
da UPA 
(sistema de 
informação 
utilizado) 

 
 

 
≥ 94% dos 
usuários 
classificados 
neste risco 
e atendidos 
no tempo ≤ 
60 minutos 

 
A meta será 
considerada atingida 
se minimamente 94% 
dos usuários 
classificados como 
amarelo for atendido 
dentro do prazo 
estabelecido pelo 
Protocolo de 
Manchester, ou seja 
≤ 60 minutos 

 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 

 
20% 

 

 
Tempo médio 
de espera de 
pacientes para 
classificação 
de risco verde 

 
 
 

 
Mensal 

Total do tempo 
desde a 
classificação até o 
início do 
atendimento 
médico de usuários 
classificados como 
Risco Verde/Total 
de usuários 

 
Relatório tempo 
médio 
de espera na 
UPA 
(sistema de 
informação 
utilizado) 

Usuários 
classificados 
neste risco 
e atendidos 
no período 
analisado 
com tempo 
médio de 
espera de 
no 

 
A meta será 
considerada atingida 
se a média de 
atendimento aos 
usuários classificados 
como verde no 
período for ≤ 45 
minutos 

 
 
 

 
20% 

 
 
 

 
20% 

 
 
 

 
20% 

 
 
 

 
20% 
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  classificados como 
Risco Verde 

 máximo 45 
minutos 

     

 
 

 
Percentual de 
profissionais 
médicos 
cadastrados no 
CNES 

 
 
 
 

 
Mensal 

 
 
 
Profissionais da 
UPA 
com registro no 
CNESx100/Total de 
profissionais da 
UPA 

Listagem de 
profissionais 
ativos na 
competência 
de análise, 
fornecida 
pela OS 
(documento 
técnico da 
prestação e 
contas) 

100% dos 
profissionais 
que 
constam da 
listagem 
fornecida 
pela OS, 
referente ao 
período de 
análise, 
registrados 
no CNES 

 
 
100% dos 
profissionais da 
listagem fornecida 
pela OS registrados 
no CNES – 100% peso 
ponderal mensal. 
Menor que 100%: 
sem pontuação 

 
 
 
 

 
5% 

 
 
 
 

 
5% 

 
 
 
 

 
5% 

 
 
 
 

 
5% 

 
 
 
 
Percentual de 
Satisfação dos 
Usuários 

 
 
 
 
 
Mensal 

 

 
Número de 
respostas 
classificadas como 
“ótimo e bom” 
/Total de respostas 
X 100 

Utilização de 
sistema 
eletrônico de 
avaliação de 
satisfação dos 
usuários, de 
forma a dispor 
de dados para 
consolidação do 
relatório a ser 
encaminhado à 

≥78% das 
respostas 
de 
satisfação 
dos usuários 
de 
classificadas 
como 
“ótimo” e 
“bom” 

 
A meta será 
considerada atingida 
se o somatório das 
respostas 
classificadas como 
“ótimo” e “bom” 
corresponder a 
minimamente 78% 
do total de respostas 

 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
10% 
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   Comissão de 
Fiscalização 

      

 
 
 
 
Razão da Hora 
pessoa/treinamento 

 
 
 

 
Trimestral 

Número total de 
horas de formação 
no 
trimestre/Número 
total de 
empregados ativos 
da assistência ao 
paciente. 

Relatório da OS, 
com 
data, carga 
horária, tema 
abordado e 
ministrante, 
bem como lista 
de frequência 
assinadas pelos 
participantes 

 

 
Alcance 
≥2h/h de 
treinamento 
no trimestre 

 
A meta será 
considerada atingida 
se minimamente no 
trimestre o total de 
horas 
formação/empregado 
ativo atingir ≥2h/h 

 
 
 

 
5% 

 
 
 

 
5% 

 
 
 

 
5% 

 
 
 

 
5% 

 
Percentual de 
relatórios emitidos 
referente a 
Qualidade da 
informação 

 
 

 
Mensal 

 
 
Nº de relatórios 
entregues/nº de 
relatórios definidos 
x100 

 

 
Relatório 
monitoramento 
da UPA 

 

 
100% dos 
relatórios 
entregues 

Para cumprimento da 
meta deverão ser 
apresentados 100% 
dos relatórios 
definidos*, caso 
contrário a meta não 
será atingida sendo 
pontuada como 0% 

 
 

 
10% 

 
 

 
10% 

 
 

 
10% 

 
 

 
10% 

*Relatórios definidos no indicador “Qualidade da Informação”: 
 Nº de pacientes atendidos por classificação de risco com a estratificação dos volumes por risco de atendimento, horários, 

demonstrando as evasões e desistências, com gráfico comparativo dos meses anteriores; 
 Nº de atendimentos por especialidade e por CID; 
 Nº de procedimentos com finalidade diagnóstica; 
 Relação nominal e nº de medicamentos dispensados internamente na UPA; 
 Percentual de perdas no estoque de medicamentos e materiais médico-hospitalares adquiridos pela Contratada; 
 Escala dos profissionais de saúde; 
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 Nº de pacientes classificados e atendidos, agrupados por Unidade de Saúde; 
 Percentual de atendimentos/consultas odontológicas realizadas com intervenção através de procedimentos clínicos 

odontológicos de urgência, 
 Relação dos pacientes cadastrados na central de vagas que permaneceram na UPA por um período maior ou igual a 24 horas; 
 Relação nominal dos pacientes que procuraram os serviços da UPA por mais de 2 vezes durante o intervalo de 30 dias, agrupados 

por Unidade de Saúde. 
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Portanto, de acordo com o cumprimento das metas estabelecidas será realizado o 
repasse financeiro da parte variável, que representa 10% (dez por cento) do valor total 
do contrato. Este repasse ocorrerá com base no peso percentual e no desempenho da 
contratada alcançado no trimestre e implicará nas parcelas mensais seguintes. 

A fim de estimar o desempenho da contratada, serão consideradas as faixas definidas 
nas tabelas apresentadas na sequência. 

Faixas de desempenho para a avaliação, com os percentuais de corte. 
 

DESEMPENHO Percentual de corte 
ÓTIMO Igual ou maior que 95% das metas 
BOM Entre 80% e 94,99% de alcance das metas 

REGULAR Entre 60% e 79,99% de alcance das metas 
RUIM Entre 49% e 59,99% de alcance das metas 

INSATISFATÓRIO Igual ou menor que 50% de alcance das metas 
 
 
Ademais, observa-se que a contratada receberá o repasse financeiro de 100% da parcela 
variável quando seu desempenho for classificado como ótimo; 80% do valor variável no 
momento em que obtiver um bom desempenho; quando seu desempenho for regular, 
60% da parcela variável será transferida à contratada; somente 40% da parcela variável 
será repassada quando o desempenho for classificado como ruim; e quando 
insatisfatório, a contratada não será beneficiada com o recebimento da parcela variável, 
conforme tabela abaixo: 

Faixas de desempenho para distribuição da parcela variável. 
 

DESEMPENHO % da Parcela Variável 
ÓTIMO 100% 
BOM 80% 

REGULAR 60% 
RUIM 40% 

INSATISFATÓRIO 0% 
 
 
Com isso, define-se a proporcionalidade entre as metas atingidas pela contratada e o 
repasse da parcela variável à mesma. 
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  ANEXO XI DO EDITAL  
 
Decreto de nomeação que designa a Comissão Interna Julgadora dos Projetos e Análise 
dos processos de qualificação e seleção das entidades do Terceiro Setor e declarações 
de inexistência de impedimento de seus membros. 

 


