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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2200/2021 
 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO 
DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SER 
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE 
ARAÇARIGUAMA 

 
 
O MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA torna público, para conhecimento de quantos 
possam se interessar que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO destinado às 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, qualificadas em conformidade com o decreto municipal  
3417/2021 o disposto na Lei Municipal n° 799 de 2018 e suas alterações , para 
celebrar Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento e execução de ações e 
serviços de saúde no Pronto Atendimento de Araçariguama – 24 horas, Farmácia 
Popular e dos Programas Estratégicos – 24 horas, Centro de Atenção 
Psicossocial, Ambulatório de Especialidades Médicas, Serviço de Fisioterapia, 
Residência Terapêutica, Unidade Básica de Saúde Cintra Gordinho, Unidade 
Básica de Saúde Terra Baixa. 
 
1. DA PARTICIPAÇÃO 
 
1.1. Poderão participar desse Chamamento Público as ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
assim declaradas pela Municipalidade que já estejam devidamente qualificadas até 5 
dias úteis antes da data da sessão pública, de acordo com o o art. 8°, § 2°, do Decreto 
n° 3417 de 2021 e que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste 
EDITAL. 

 
1.2. Não poderão participar do Chamamento Público, as Organizações Sociais que: 

 
1.2.1. Estejam omissas no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada com o Município de Araçariguama, seja qualquer modalidade; 
 
1.2.2. Tenham como dirigente o Prefeito, Secretários Municipais, Vice-prefeito, 

Vereadores e os servidores que compõe a Comissão Especial de Seleção, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;  

 
1.2.3. Tenham sido punidas com uma das seguintes sanções, pelo período que 

durar a penalidade: 
 

1.2.3.1. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Araçariguama no âmbito da Lei n° 8.666 de 1993 e Lei n° 10.520 
de 2002; 
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1.2.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública no âmbito da Lei n° 8.666 de 1993; 

 
1.2.3.3. Suspensão temporária da participação em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 
governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos 
no âmbito da Lei n° 13.019 de 2014;  
 

1.2.3.4. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 
governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização social ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de dois anos. 
 

1.2.5. Tenha entre seus dirigentes pessoa: 
 

1.2.5.1. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

 
1.2.5.2. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
 
1.2.5.3. Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem 

os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992. 
 
1.3. As ORGANIZAÇÕES SOCIAIS devem examinar todas as disposições deste 
EDITAL e seus Anexos, implicando a apresentação de documentação e respectivos 
Plano de Trabalho na aceitação incondicional dos termos deste instrumento 
convocatório. 

 
1.4. Procedimentos Gerais do Chamamento Público 
 

1.4.1. Apresentação dos Documentos 
 
1.4.1.1. Os documentos de “ “Plano de Trabalho e Proposta Técnica” e  

exigidos no presente Chamamento Público deverão ser apresentados em 02 (dois) 
envelopes fechados, indevassáveis, distintos e identificados. 

 
1.4.1.2. Cada um dos envelopes deverá ser identificado conforme modelos de 

etiquetas abaixo e todos devem ser entregues fechados, na sessão pública a ser 
realizada na data e hora indicada no preâmbulo deste Edital, não sendo aceitas 
propostas e documentos protocolados com atraso. 

1.4.2. Os envelopes 1 – PLANO DE TRABALHO e 2 –  DOCUMENTAÇÃO 
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deverão ser entregues impreterivelmente às 09 horas, do dia 28 de julho de 2021, 
na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Leopoldo da Silva, n° 1.000, Jardim Bela 
Vista, CEP: 18147-000. de Araçariguama Este Edital e seus Anexos estão disponíveis 
para consulta e impressão no Portal da Prefeitura do Município de Araçariguama, no 
seguinte endereço eletrônico: https://www.aracariguama.sp.gov.br/  

 
1.4.3. Esse procedimento será conduzido com observância da Lei Municipal n° 

799 de 2018 e Decreto Municipal n° 3.417 de 2021. Aplica-se subsidiariamente, no 
que não conflitar com as disposições da legislação municipal, a Lei Federal n° 9.637, 
de 15 de maio de 1998 e por analogia a Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. A presente SELEÇÃO tem por objeto a contratação de Organização Social para 
o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Atendimento 
de Araçariguama – 24 horas, Farmácia Popular e dos Programas Estratégicos – 24 
horas, Centro de Atenção Psicossocial, Ambulatório de Especialidades Médicas, 
Serviço de Fisioterapia, Residência Terapêutica, Unidade Básica de Saúde Cintra 
Gordinho, Unidade Básica de Saúde Terra Baixa. 
 
2.2. São partes integrantes desse edital: 
 
Anexo I- Projeto Básico – Unidades e Serviços da Rede Assistencial do Município de 
Araçariguama; 
 
Anexo II – Metas de Produção ; 
 
Anexo III – Roteiro para elaboração de Plano de Trabalho; 
  
Anexo IV – Parâmetro para julgamento e Classificação do Plano de Trabalho; 
 
Anexo V – Matriz de Avalliação para julgamento e classificação do Plano de Trabalho; 
 
Anexo VI – Modelo de Planilha de custos e despesas mensais; 
 
Anexo VII – Atestado de Visita Técnica; 
 
Anexo VIII – Minuta de Contrato de Gestão; 
 
Anexo IX – Modelo de Declarações; 
 
Anexo X – Termo de Ciência e Notificação. 
 
3. PRAZO DO CONTRATO DE GESTÃO 
 
3.1. A vigência do Contrato de Gestão será de 12 (meses) meses a contar da 
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assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses. 
 
3.2. Os valores de repasse poderão ser reajustados, com base no IPCA ou outro índice 
que venha a substituí-lo. 
 
4. ENVELOPE 01 – PLANO DE TRABALHO E PROPOSTA TÉCNICA 
 
4.1. Proposta Técnica: deverá ser apresentada impressa em 01 (uma) via, sem  
rasura ou emendas, em papel timbrado da proponente, contendo: 
 

4.1.1. Identificação da Organização Social proponente; 
 
4.1.2. Assinatura ou rubrica do representante da Organização Social; 
 
4.1.3. Exposição Objetiva da Proposta Técnica hábil ao atendimento dos termos  

do Edital e do Projeto Básico. 
 

4.2. Documentos de Composição: 
 

4.2.1. Comprovação do Responsável Técnico; 
 
4.2.2. Projetos relacionados à Organização das Atividades; 
 
4.2.3. Documentos relacionados ao Atendimento dos Requisitos da Proposta 

Técnica expostos no Projeto Básico e neste Edital. 
 
4.3. Os conteúdos apresentados na Proposta Técnica serão utilizados na análise do 
julgamento técnico e pontuação, conforme os critérios de avaliação técnica deste 
Edital de Chamamento. 
 
5. ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

5.1.1. Documento que comprove a qualificação da Entidade como Organização 
Social no Município de Araçariguama, nos termos da Lei Municipal. 

 
5.1.2. Ato Constitutivo (Estatuto Social) e seus aditivos atualizados, devidamente 

registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício. 

 
5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional (CNPJ); 
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5.2.2. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal se fará mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais administrados pela 
PGFN/RFB; 

 
5.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, que será comprovada 

pela Certidão Negativa de Tributos (Mobiliários) ou Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
5.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
 
5.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 
 
5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
5.3.1. A prova de qualificação econômico-financeira será feita mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 
  
5.3.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis nos termos da lei e apresentados na forma da legislação aplicável 
à matéria, que comprovem a boa situação financeira da instituição. Na hipótese de 
entidade constituída há menos de 12 (doze) meses, deverá apresentar balanço de 
abertura. 

 
5.3.1.2. Indicadores L1, L2 e L3, referentes ao último exercício, dentro dos 

parâmetros abaixo especificados: 
 

L1: Índice Geral de Liquidez, correspondente ao quociente da divisão da soma 
do ativo Circulante mais realizável a longo prazo, pelo valor do passivo circulante mais 
exigível a longo prazo. 

 
L1 = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO 

PRAZO) (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A 
LONGO PRAZO) 

 
L2: Índice de Endividamento Total, correspondente a relação 
entre o capital de terceiro, representado pela soma do passivo 
circulante e exigível a longo prazo e o Ativo Total 

 
L2 = (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) 

(ATIVO TOTAL) 
 

L3: Índice de liquidez corrente, representado pela divisão do 
ativo circulante pelo passivo circulante. 
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L3 = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE) 

 
5.3.2. Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no mínimo os 

seguintes índices: 
 
L1 = maior ou igual a 1,0; 
L2 = menor ou igual 1,0; e,  
L3 = maior ou igual       a 0,99. 

 
5.4. OUTROS DOCUMENTOS: 
 

5.4.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração. 

 
5.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal 

da licitante que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99. 

 
5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
5.5.1. Inscrição da ORGANIZAÇÃO SOCIAL perante o Conselho Regional de 

Medicina de sua sede. 
 
5.5.2. Atestado de visita técnica, que deverá ser realizada, até o último dia útil 

antes da sessão pública. Deverá ser agendada com antecedência, no telefone (11) 
4136-1101, junto à Secretaria Municipal de Saúde. 

 
5.5.3. Atestado de capacidade técnica, na forma do item 4, do Anexo III – Roteiro 

para Elaboração de Plano de Trabalho. 
 
5.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
5.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
5.5.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
6. ESCLARECIMENTOS SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO E IMPUGNAÇÕES 
AO  EDITAL 
 
6.1. As ORGANIZAÇÕES SOCIAIS que necessitarem de informações e 
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esclarecimentos complementares relativamente ao presente EDITAL deverão solicitá-
los por escrito até 05 (cinco) dias antes da data fixada para a sessão pública, 
protocolada aos cuidados da Comissão Especial de Seleção, na sede da Prefeitura 
Municipal de Araçariguama ou ser endereçado para o e-mail 
comissaoselecao@aracariguama.sp.gov.br, no mesmo prazo. 
 
6.2. As respostas a todos os pedidos de informações e esclarecimentos serão 
publicadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Araçariguama, em até 02 
(dois) dias antes da realização da sessão pública. 
 
6.3. Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos sobre o 
Chamamento Público, se 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 às ORGANIZAÇÕES SOCIAIS para 
qualquer reclamação ulterior, dado que a participação no Chamamento Público 
implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste 
EDITAL. 
 
6.4. A impugnação do EDITAL por qualquer cidadão deverá ser feita, por meio de 
requerimento de forma escrita, protocolizado, até 5 (cinco) dias úteis antecedentes à 
sessão pública, aos cuidados da Comissão Especial de Seleção, na sede da Prefeitura 
Municipal de Araçariguama ou ser endereçado para o e-mail 
comissaoselecao@aracariguama.sp.gov.br, no mesmo prazo. 
 
6.5. A impugnação do EDITAL por qualquer ORGANIZAÇÃO SOCIAL deverá ser feita, 
por meio de requerimento de forma escrita, protocolizado, até 2 (dois) dias úteis 
antecedentes à sessão pública, aos cuidados da Comissão Especial de Seleção, na 
sede da Prefeitura Municipal de Araçariguama ou ser endereçado para o e-mail 
comissaoselecao@aracariguama.sp.gov.br, no mesmo prazo. 
 
6.6. A intimação e divulgação dos atos do presente CHAMAMENTO PÚBLICO será 
feita na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Araçariguama. 
 
6.7. Em qualquer dos pedidos encaminhados nos subitens anteriores, os 
signatários deverão identificar CNPJ, Razão Social e nome do representante que 
pediu esclarecimentos e disponibilizar as informações para contato (endereço 
completo, telefone e e-mail). 
 
7. DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E SANEAMENTO 
DE  FALHAS 
 
7.1. O presente PROCESSO DE SELEÇÃO será processado e julgado por uma 
COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, designada pela Portaria n° 489/2021. 
 
7.2. A Comissão Especial de Seleção pode, a seu critério, em qualquer fase do 
PROCESSO DE SELEÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou a 
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complementar a instrução do CHAMAMENTO PÚBLICO, vedada a inclusão posterior 
de documento de habilitação ou informação que deveria constar originariamente do 
plano de trabalho nos termos do art. 13 do Decreto Municipal nº 3.417 de 2021. 
 
7.3. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL participante é responsável pela veracidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados, sob pena de sujeição às 
sanções previstas nas legislações civil, administrativa e penal. 
 
7.4. As orientações gerais para elaboração do PLANO DE TRABALHO, a serem 
apresentados constam no Anexo III deste EDITAL. 
 
7.5. É de inteira responsabilidade da entidade toda e qualquer diligência necessária à 
elaboração de seu PLANO DE TRABALHO. 
 
7.6. Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes terão 
sempre a forma escrita, e estarão a qualquer tempo disponível no processo do 
CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 
8. PROCEDIMENTOS GERAIS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
8.1. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
8.1.1. A documentação e o plano de trabalho deverão ser entregues à Comissão 
Especial de Seleção, em 2 (dois) envelopes separados, fechados, identificados e 
lacrados. 

 
8.1.2. Cada um dos ENVELOPES deverá ser identificado conforme modelos de 
etiquetas a seguir, e todos devem ser entregues fechados, na sessão pública a ser 
realizada na data indicada no preâmbulo deste EDITAL: 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ARAÇARIGUAMA 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 
 

RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

ENVELOPE 1 – PLANO DE TRABALHO 
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8.1.3. Os ENVELOPES 1 e 2 deverão ser apresentados separadamente, em vias 
encadernadas, com todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, 
inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, não 
sendo permitidas emendas, rasuras ou ressalvas. 

 
8.1.4. Os documentos juntados nos envelopes “1” e “2” devem ser apresentados em 
formato original; cópia autenticada, por cartório ou pela Comissão Especial de Seleção 
ou publicação em órgão da imprensa oficial.    
 
8.1.5. A autenticação de cópias poderá ser feita pela Comissão Especial de Seleção 
no ato da abertura dos envelopes, mediante apresentação dos originais. 
 
8.1.6. Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por 
extenso nos documentos da proposta apresentada pela Organização Social, 
prevalecerão os últimos.  
 
8.1.7. Havendo divergência entre valores unitários e globais, prevalecerão os últimos. 
 
8.1.8. Não serão aceitas, posteriormente à entrega do Plano de Trabalho e 
Documentos de Habilitação, complementações sob alegação de insuficiência de 
dados ou informações. 
 
8.1.9. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, no vernáculo, 
sem emendas ou rasuras. 

 
8..1.10. Somente serão considerados os Planos de Trabalho que abranjam a 
totalidade do OBJETO, nos exatos termos deste EDITAL e respectivos anexos. 
 
9. DA SESSÃO PÚBLICA 

 
9.1. Às 09 horas, do dia  28 de julho de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de 
Araçariguama a COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO procederá à abertura do 
processo de seleção, iniciando os trabalhos com a abertura dos “ENVELOPES 1 – 
PLANO DE TRABALHO”, que deverão ser rubricados pela COMISSÃO ESPECIAL 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ARAÇARIGUAMA 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 
 

RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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DE SELEÇÃO e pelos representantes credenciados das ORGANIZAÇÃOES SOCIAIS 
presentes à sessão. 
 
9.2. A sessão pública de abertura dos envelopes poderá ser assistida por qualquer 
pessoa, respeitadas as regras de sanitárias decorrente do novo Coronavírus, 
mas somente serão permitidas a participação e a manifestação dos representantes 
credenciados das ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, vedada a interferência de assistentes 
ou de quaisquer outras pessoas que não estejam devidamente credenciadas. 
 
9.3. De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, que 
deverá ser assinada obrigatoriamente pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE 
SELEÇÃO e pelos representantes credenciados presentes. 
 
9.4. O Chamamento Público será processado e julgado com observância do seguinte 
procedimento: 
 

9.4.1.  Abertura dos envelopes contendo o plano de trabalho e sua apreciação. 
 
9.4.2.  Os Planos de Trabalho serão julgados e classificados de acordo com a 

sua pontuação. Será aberto apenas o envelope de habilitação da Organização Social 
classificada em primeiro lugar. 

 
9.4.3.  Será considerado vencedor do Chamamento Público o plano de trabalho 

proposto que obtiver a maior pontuação na avaliação, atendidas todas as condições 
e exigências nesse edital e cuja documentação esteja em ordem, bem como após o 
julgamento dos recursos, se houver. 

 
9.4.4.   os envelopes de habilitação fechados serão retirados pelas Organizações 

Sociais perdedoras, após a homologação da disputa, no prazo de até 15 dias. Caso 
não seja retirado será devidamente descartado. 
 
10. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DO PLANO DE 
TRABALHO 
 
10.1. Os critérios para julgamento e classificação do Plano de Trabalho encontram-se 
no Anexo IV – Parâmetro para julgamento e Classificação do Plano de Trabalho 
e Anexo V – Matriz de Avalliação para julgamento e classificação do Plano de 
Trabalho. 
 
10.2. A Pontuação final máxima atribuída a cada ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
PARTICIPANTE é de 100 (cem) pontos. 
 
10.2. A classificação será efetuada da maior pontuação para a menor. 
 
10.3. Estará desclassificada do presente Chamamento Público a ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL que não obtiver pelo menos 60 pontos. 



 

11 

 

10.4. Na hipótese de ocorrência de empate entre duas ou mais ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS, o desempate será feito por meio de sorteio em ato público, para o qual serão 
convocadas todas as participantes. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Das decisões da Comissão Especial de Seleção caberá recurso, que poderá ser 
interposto no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Araçariguama e do correspondente endereço 
eletrônica da interessada; ou de intimação pessoal na sessão pública. 
 
11.2. Da interposição de recurso caberá impugnação pelas demais Organizações 
Sociais proponentes, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da comunicação relativa 
à interposição do recurso. 
 
11.3. Os recursos e as contrarrazões de recursos poderão ser protocolizadas na sede 
da Prefeitura Municipal de Araçariguama ou no endereço eletrônico: 
comissaoselecao@aracariguama.sp.gov.br  
 
11.4. No mesmo prazo, a Comissão Especial de Seleção manifestar-se-á sobre o 
recurso, submetendo-o à decisão do Secretário Municipal de Saúde. 
 
11.5. Decorridos os prazos previstos nesse Edital sem a interposição de recursos ou 
após o seu julgamento, o procedimento será homologado pelo Secretário Municipal 
de Saúde e a Organização Social vencedora será considerada apta a celebrar o 
contrato de gestão. 
 
12. DAS SANÇÕES 
 
12.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste 
edital e do CONTRATO DE GESTÃO, autorizará a CONTRATANTE a aplicar em 
cada caso, com observância do direito ao contraditório e ampla defesa, as sanções 
previstas nos art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações posteriores, quais 
sejam: 
 
12.1.1. Advertência; 

 
12.1.2. Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como de 
celebrar convênios e parcerias com a Administração Pública, por prazo não superior 
a 2 (dois) anos; 
 
12.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar, bem como celebrar 
convênios e parcerias com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde que ressarcida a 
administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
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aplicada com base no item 11.1.2.; 
 
12.2.4. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 
 
12.2.4.1. Pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, que não diga 
respeito diretamente a execução do objeto, multa de 0,5 % a 10 % (de meio ponto 
percentual até dez por cento) do valor mensal do repasse;  
 
12.2.4.2. Pelo inexecução contratual, multa de 0,5 % a 10 % (de meio ponto percentual 
até dez por cento) do valor referente ao serviço ou parcelas de serviço não 
executados; 
 
12.2.4.2. Pela rescisão do CONTRATO DE GESTÃO por culpa da CONTRATADA,  
multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor mensal do repass. 

 
12.2. A imposição das penalidades previstas na cláusula 11.1, será proporcional à 
gravidade do fato que a motivar, consideradas as circunstâncias objetivas do caso, e 
dela será notificada a CONTRATADA. 
 
12.3. As sanções previstas nas cláusulas 12.1.1 e 12.1.2 e 12.1.3 poderão ser 
aplicadas juntamente com a sanção prevista na cláusula 12.1.4. 
 
12.4. Caberá recurso ao Prefeito Municipal em face da decisão que aplicar à 
CONTRATADA quaisquer das sanções indicadas nesta cláusula, no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados a partir da data de publicação, na imprensa oficial, da decisão recorrida. 
 
12.5. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não suprime o 
direito da CONTRATANTE de exigir indenização integral pelos prejuízos que o fato 
gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e 
terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do 
fato. 
 
13. DOTAÇÃO 
 
13.1. As despesas com o objeto deste edital no valor total estimado de R$ 
17.040.000,00 (dezessete milhões e quarenta mil reais), correrão por conta das 
seguintes dotações:  
 
D.R. 01.310.00 – Ficha 316- Secretaria de Saúde 
Classificação Orgão: 02.00.00 Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.11.01- Fundo Municipal de Saúde 
Função/Sub-Função: 10.301.007.2007 – Atenção Básica 
Classificação Economica: 3.3.50.00.00 – Transferências a instituições privadas sem 
fins lucrativos. 
Programa: 0007 – Gestão dos Serviços de Saúde  
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14. DO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE  
 
14.1. De acordo com o  princípio constitucional, expresso no art. 70 da Constituição 
Federal de 1988, que prioriza a obtenção do resultado esperado com o menor custo 
possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço ou 
no trato com os bens públicos, de acordo a tabela de estimativa mensal de valor R$ 
1.584.420,20 contida no Anexo  VIII deste certame, fica estipulado o valor de R$ 
1.420.000,00 mensal para custeio. 
 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. A participação nesse Chamamento Público implica na aceitação de todas as 
condições deste edital, sem objeção, bem como é pressuposto que as 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS têm pleno conhecimento de suas normas. 
 
15.2. O presente Chamamento Público não importará necessariamente em 
contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Araçariguama, revogá-lo, no todo ou 
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado para o conhecimento dos participantes da licitação. A 
Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 
das propostas ou para sua abertura.  
 
15.3. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
seus Planos de Trabalho e a Prefeitura Municipal de Araçariguama não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo de seleção.  
 
15.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Araçariguama.  
 
15.5. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão de seu Plano de Trabalho.  
 
15.6. As normas que disciplinam esta seleção pública serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, desde que não 
comprometam o interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
15.7. A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos 
os termos e condições deste Edital.  
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15.8. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura: 
www.aracariguama.sp.gov.br  
 
15.9. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Seleção em 
conformidade com as disposições constantes do presente Edital e legislação 
pertinente.  
 
15.10. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem 
resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de São Roque, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
Araçariguama (SP), 08 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

IVONE ALVES ARAÚJO 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 

JESSÉ ROMERO ALMEIDA 
Presidente da Comissão Especial de Seleção 
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ANEXO I  
 
 

PROJETO BÁSICO - UNIDADES E SERVIÇOS DA REDE ASSISTENCIAL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAÇARIGUAMA  

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Este Projeto Básico apresenta informações para subsidiar a elaboração de Plano de 

Trabalho das Entidades de Direito Privado sem fins lucrativos interessadas em assinar 

Contrato de Gestão, para o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde 

em unidades de saúde da Rede Assistencial, com descrições dos serviços 

assistenciais, Quadros de Metas de Produção e Equipe Mínima por linhas de serviços, 

Quadro de Indicadores de Qualidade e, Informações Administrativas. 

Além do conteúdo deste Projeto Básico, a entidade de direito privado sem fins 

lucrativos poderá também consultar informações de recursos físicos e 

credenciamentos existentes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) bem como a produção assistencial apontada nos Sistemas de Informações 

do SUS. 

 

2. OBJETIVO 

 

Manter e incrementar ações e serviços de saúde à população do município de 

Araçariguama, que compreende as seguintes unidades: PRONTO ATENDIMENTO 

DE ARAÇARIGUAMA – 24 HORAS, FARMÁCIA POPULAR E DOS PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS – 24 HORAS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 

I, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CINTRA 

GORDINHO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TERRA BAIXA. Abrigar em único 

instrumento contratual os serviços de saúde do município de Araçariguama. 

 

3. OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO 
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Gerenciamento e execução, pela CONTRATADA, de ações e serviços de saúde, em 

consonância com as Políticas de Saúde do SUS, diretrizes e programas da Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS) em unidades de saúde da rede assistencial do município 

de Araçariguama, abaixo relacionadas: 

 

CNES NOME DIVULGAÇÃO 

7758375 CENTRO DE ESPECIALIDADES 

9579141 CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ARAÇARIGUAMA 

9817301 CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL – CAPS I 

7044593 PRONTO ATENDIMENTO DE ARAÇARIGUAMA 

9812482 UBS II CINTRA GORDINHO 

2059444 UBS TERRA BAIXA 

 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 

 FARMÁCIA POPULAR E DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 
 
4. ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A organização e o processo de trabalho das unidades e serviços de saúde objetos do 

CONTRATO DE GESTÃO devem contemplar e estar orientadas pelas diretrizes 

técnicas assistenciais e programáticas priorizadas no planejamento da SMS, 

conforme modalidades de atenção e estrutura da rede. É diretriz essencial que as 

unidades e serviços gerenciados pela Entidade de Direito Privado sem fins lucrativos 

integrem as redes de cuidados e os sistemas de regulação municipal. 

 

MODALIDADES DE ATENÇÃO 
UNIDADES E SERVIÇOS DA 
REDE 

Atenção Básica Unidade Básica de Saúde 
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Urgência e Emergência Pronto Atendimento – 24 horas 

 
Ambulatorial / Especializada 

Centro de Reabilitação de Araçariguama 
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I 

 Centro de Especialidades Médicas 
 

As ações, serviços e procedimentos a serem desenvolvidos estão contidos na Relação 

Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), conforme Portaria nº 841 de 2 

de maio de 2012, e outras que poderão ser solicitadas por SMS. 

As agendas de atendimento devem ser configuradas de acordo com as orientações, 

critérios e diretrizes definidas pelas Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde. 

Todas as ações e procedimentos devem ser registrados e atualizados nos respectivos 

Sistemas de Informação do SUS. 

As unidades e serviços de saúde poderão, a critério da administração pública, ser 

cenário de práticas educativas de projetos e programas desenvolvidos pela 

SMS/Araçariguama, como por exemplo, Programas de Residência Médica e Estágios 

Supervisionados. 

 

4.1.  ATENÇÃO BÁSICA 

As ações de Atenção Básica são norteadas pela Portaria MS/GM/ 2488 de 21 de 

outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 

revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica. 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7h00 às 17h00, podendo, 

ser até as 19h00, por deliberação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Principais ações e procedimentos: 

a) Consultas médicas; 

b) Consultas de enfermagem; 

c) Consultas odontológicas; 

d) Visitas Domiciliares; 

e) Grupos Educativos/ Práticas Corporais; 

f) Vacinação; 

g) Inalação, Medicação e Curativo; 



 

18 

 

h) Teste Imunológico de Gravidez; 

i) Coleta de Papanicolau; 

j) Coleta de material para análises clínicas; 

k) Verificação da Pressão Arterial; 

l) Verificação de Temperatura; 

m) Lavagem de ouvido (procedimento médico); 

n) Tratamento de feridas; 

o) Atendimento e procedimento odontológico; 

p) Procedimentos coletivos em saúde bucal; 

q) Vigilância em Saúde – Notificação, e eventual acompanhamento, dos agravos 

e eventos de notificação compulsória, segundo Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 

2011, do Ministério da Saúde. 

 

As ações e procedimentos devem seguir no mínimo as normas constantes nos 

documentos abaixo relacionados: 

a) Manuais de Vigilância Epidemiológica (notificação, investigação, ações de 

bloqueio); 

b) Manual de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica - CVE 

(calendário de vacinas, controle de temperatura da câmara de conservação de 

imunobiológicos, comunicação de eventos adversos); 

c) Protocolos da Secretaria Municipal da Saúde (produtos e condutas 

padronizados para curativos, fraldas, kit insumos para insulinos dependentes); 

d) Protocolo de Enfermagem da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) na Atenção 

aos diferentes Ciclos de Vida; 

e) Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde 

f) Manual sobre dispensação de medicamentos; 

Além desses documentos, a CONTRATADA deverá seguir todos os outros que 

porventura possam ser indicados pela SMS – Araçariguama. 

A CONTRATADA deverá ter critérios de contratação de profissionais e manter 

cadastro atualizado no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
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4.2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

PRONTO ATENDIMENTO DE ARAÇARIGUAMA 

A Unidade de Pronto Atendimento é um estabelecimento de saúde de complexidade 

intermediária entre as Unidades Básicas e as Unidades Hospitalares que integrantes 

da Rede de Urgência e Emergência. 

O estabelecimento do tipo Pronto Atendimento é estruturado para prestar 

atendimento a situações de urgência e emergência, devendo garantir todas as 

manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência 

no local ou em outro nível de atendimento referenciado, segundo as diretrizes dos 

órgãos reguladores da Urgência. 

O horário de funcionamento desse tipo de unidade é de segunda a segunda, 24hs por 

dia (ininterrupto), inclusive nos finais de semana e feriados. 

Para as ações e procedimentos do atendimento de urgência são necessários os 

serviços de apoio diagnóstico (SADT): Raio-X, Eletrocardiografia, Exames de 

Laboratório Clínico, Leitos para Observação, Sala de Emergência, Salas para: 

medicação, inalação, sutura, curativos, imobilização gessada, conforme o caso, e 

consultórios para o Pronto Atendimento. 

Deve contar ainda com Acolhimento e Classificação de Risco; Serviço de Atendimento 

ao Usuário (SAU); Assistência farmacêutica – dispensação de medicamentos 

exclusivamente para os casos atendidos no Pronto Atendimento, quando a rede 

básica esteja indisponível; Serviço de Assistência Social; recursos de transporte para 

remoção e deslocamentos de pacientes; alimentação dos pacientes em observação e 

seus acompanhantes, e outros serviços de apoio como: recepção, lavanderia, 

controlador de acesso, higienização que sejam necessários. 

As Especialidades Médicas disponíveis deverão ser: Clínica Geral (24 horas) e 

Pediatria (24 horas). 

Para informações complementares consultar o Regulamento Técnico dos Sistemas 

Estaduais de Urgência e Emergência (Portaria GM 2048, de 2002; Portaria SMS.G 

245/2007; Portaria MS/GM 1600, 2011 que Reformula a Política Nacional de Atenção 

às Urgências no SUS). 
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A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo abastecimento de todos os insumos 

médicos/ hospitalares necessários para o atendimento. 

As unidades de saúde e equipe mínima de PSM estão definidas no item 5. 

 

4.3. ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – AME  

 

Os Ambulatórios de Especialidades (AE) e AMA - São unidades de saúde que prestam 

atendimento em especialidades médicas específicas para cada território, 

referenciados da rede básica ambulatorial e ocasionalmente da rede hospitalar. 

 

Compõe em conjunto com as demais unidades da rede, os arranjos organizativos das 

ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 

meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado. 

As ações e serviços do ambulatório de especialidades consistem em primeiro 

atendimento e em consultas subsequentes nas especialidades definidas e 

procedimentos de baixa/média complexidade, bem como exames específicos das 

áreas. Esses serviços devem utilizar os sistemas de agendamento definidos por SMS 

bem como devem atender aos sistemas de regulação central e regional. 

É recomendável que as agendas e o atendimento ocorram de forma sistemática e com 

escalonamento de horário que favoreça o fluxo e otimize o tempo dos pacientes 

agendados. 

 

As metas e equipe mínima dos Ambulatórios de Especialidades e AMA Especialidades 

estão definidas no item 5. 

 

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) 

 

A Rede de Atenção Psicossocial consiste em pontos articulados que oferecem 

atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com 
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necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. 

A RAPS em sua organização deve possibilitar o provimento contínuo e integral de 

ações de atenção à saúde mental para a população de determinado território, 

mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, 

do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde em consonância 

com a Portaria GM/MS n°3088/2011, dos parâmetros estabelecidos para o Estado de 

São Paulo, através da Deliberação CIB nº 87 de 3 de dezembro de 2012. 

A Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes, pontos 

de atenção: 

 

I. Atenção Básica em Saúde: Unidade Básica de Saúde. 

 

II.  Atenção Psicossocial: Centros de Atenção Psicossocial, em suas diferentes 

modalidades. 

 

III. Atenção de Urgência e Emergência: Pronto Atendimento. 

      

IV. Atenção Hospitalar: Leitos de psiquiatria em hospital geral e serviço Hospitalar de 

Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo 

aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (Leitos 

de Saúde Mental em Hospital Geral) 

 

VI. Estratégias de desinstitucionalização 

Serviços Residenciais Terapêuticos 

As ações de saúde mental, álcool e outras drogas no âmbito do SUS, devem seguir 

as diretrizes da Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental; as Leis, Decretos e Portarias que definem a Política 

Nacional a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas e a Política Nacional 

de Atenção às Urgências; as Portarias que regulamentam o funcionamento dos 

Centros de Atenção Psicossocial; e as Portarias que estabelecem as diretrizes para a 
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organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS, Manual de Estrutura 

Física dos Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento do Ministério 

da Saúde, e outros documentos que porventura possam ser indicados pela SMS - 

Araçariguama.  

 

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

A Atenção Básica de Saúde 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 a atenção integral que impacte 

na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes 

de saúde das coletividades. 

A Unidade Básica de Saúde tem a responsabilidade de desenvolver ações de 

promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de 

redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, com os demais 

pontos da rede. 

Os procedimentos e atividades previstas para os profissionais de saúde mental são: 

a) Cuidado em saúde mental da demanda da UBS que inclui atendimentos 

individuais, atendimentos em grupo, visitas domiciliares específicas e compartilhadas; 

b) Articulação e matriciamento da equipe da UBS no manejo do sofrimento 

mental da demanda da UBS; 

c) Cuidado compartilhado com as equipes dos outros serviços da RAPS 

(CAPS, Urgências, Centros de Convivência, etc.); 

d) Articulação intersetorial e articulação da rede; 

e) Reuniões de equipe. 

A organização do trabalho dos profissionais de saúde mental na atenção básica 

segundo a categoria profissional e carga horária semanal devem ser distribuídas: 

Médico Psiquiatria: 20% da carga horária destinada a atendimento compartilhado, 

incluindo o matriciamento; 60% da carga horária destinada a atendimento individual e 

20% destinado a atendimento em grupo e reuniões. 

Psicólogo e Terapeuta Ocupacional: 20% da carga horária destinada a atendimento 
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compartilhado, incluindo o matriciamento; 60% da carga horária destinada a 

atendimento em grupo e 20% destinado a atendimento individual e reuniões. 

As equipes de saúde mental estão definidas no Quadro de Metas de Produção e 

Equipe Mínima das respectivas UBS. 

 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ESPECIALIZADA 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades são 

pontos de atenção estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e 

comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica 

interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com transtornos 

mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em 

geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, em sua área territorial, sejam em situações de crise ou nos processos 

de reabilitação psicossocial (Brasil, 2011) e são substitutivos ao modelo asilar. 

Nessa perspectiva, o CAPS opera nos territórios, compreendidos não apenas como 

espaços geográficos, mas territórios de pessoas, de instituições, dos cenários nos 

quais se desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares (Brasil, 2005) e 

constituem-se como um lugar na comunidade. Lugar de referência e de cuidado, 

promotor de vida, que tem a missão de garantir o exercício da cidadania e a inclusão 

social de usuários e de familiares. 

Os CAPS têm papel estratégico na articulação da RAPS, tanto no que se refere à 

atenção direta visando à promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários, 

quanto na ordenação do cuidado, trabalhando em conjunto com as Equipes de Saúde 

da Família e Agentes Comunitários de Saúde, articulando e ativando os recursos 

existentes em outras redes, assim como nos territórios.  

Consiste em um dispositivo estratégico para a superação do modelo asilar no contexto 

da reforma psiquiátrica, e para a criação de um novo lugar social para as pessoas com 

a experiência de sofrimento, decorrentes de transtornos mentais, incluindo aqueles 

por dependência de álcool e outras drogas. 

O cuidado, no âmbito do CAPS, é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico 
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Singular (PTS), envolvendo, em sua construção, a equipe, o usuário e sua família; a 

ordenação do cuidado estará sob a responsabilidade do CAPS e/ou da Atenção 

Básica, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento 

longitudinal do caso (Brasil, 2011). 

As práticas dos CAPS são realizadas em ambiente de ―portas abertasǁ, acolhedor e 

inserido nos territórios das cidades, dos bairros. Os PTS, acompanhando o usuário, 

em sua história, cultura, projetos, e vida cotidiana, ultrapassam, necessariamente, o 

espaço do próprio serviço, implicando as redes de suporte social e os saberes e 

recursos dos territórios. 

Algumas das ações dos CAPS são realizadas em coletivos, em grupos, outras são 

individuais, outras destinadas às famílias, outras são comunitárias, e podem acontecer 

no espaço do CAPS e/ou nos territórios, nos contextos reais de vida das pessoas. De 

acordo com a Portaria SAS/MS n. 854/2012 (Brasil, 2012a), poderão compor, de 

diferentes formas, os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), de acordo com as 

necessidades de usuários e familiares, as seguintes estratégias: 

Acolhimento inicial: primeiro atendimento, por demanda espontânea ou 

referenciada, incluindo as situações de crise no território; consiste na escuta 

qualificada, que reafirma a legitimidade da pessoa e/ou familiares que buscam o 

serviço e visa reinterpretar as demandas, construir o vínculo terapêutico inicial e/ou 

corresponsabilizar-se pelo acesso a outros serviços, caso necessário. 

Acolhimento diurno e/ou noturno: ação de hospitalidade diurna e/ou noturna 

realizada nos CAPS como recurso do projeto terapêutico singular de usuários 

objetivando a retomada, o resgate e o redimensionamento das relações interpessoais, 

o convívio familiar e/ou comunitário. 

Atendimento individual: atenção direcionada aos usuários visando à elaboração do 

projeto terapêutico singular ou que dele derivam. Comporta diferentes modalidades, 

incluindo o cuidado e acompanhamento nas situações clínicas de saúde, e deve 

responder às necessidades de cada pessoa. 

Atenção às situações de crise: ações desenvolvidas para manejo das situações de 

crise, entendidas como momentos do processo de acompanhamento dos usuários, 

nos quais conflitos relacionais com familiares, contextos, ambiência e vivências, 
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geram intenso sofrimento e desorganização. Esta ação exige disponibilidade de 

escuta atenta para compreender e mediar os possíveis conflitos e pode ser realizada 

no ambiente do próprio serviço, no domicílio ou em outros espaços do território que 

façam sentido ao usuário e sua família e favoreçam a construção e a preservação de 

vínculos. 

Atendimento em grupo: ações desenvolvidas coletivamente, como recurso para 

promover sociabilidade, intermediar relações, manejar dificuldades relacionais, 

possibilitando experiência de construção compartilhada, vivência de pertencimento, 

troca de afetos, autoestima, autonomia e exercício de cidadania. 

Práticas corporais: estratégias ou atividades que favoreçam a percepção corporal, a 

auto-imagem, a coordenação psicomotora, compreendidos como fundamentais ao 

processo de construção de autonomia, promoção e prevenção em saúde. 

Práticas expressivas e comunicativas: estratégias realizadas dentro ou fora do 

serviço que possibilitem ampliação do repertório comunicativo e expressivo dos 

usuários e favoreçam a construção e utilização de processos promotores de novos 

lugares sociais e inserção no campo da cultura. 

Atendimento para a família: ações voltadas para o acolhimento individual ou coletivo 

dos familiares e suas demandas, que garantam a cor responsabilização no contexto 

do cuidado, propiciando o compartilhamento de experiências e informações. 

Atendimento domiciliar: atenção desenvolvida no local de morada da pessoa e/ou 

de seus familiares, para compreensão de seu contexto e suas relações, 

acompanhamento do caso e/ou em situações que impossibilitem outra modalidade de 

atendimento. 

Ações de reabilitação psicossocial: ações de fortalecimento de usuários e 

familiares, mediante a criação e o desenvolvimento de iniciativas articuladas com os 

recursos do território nos campos do trabalho/economia solidária, habitação, 

educação, cultura, direitos humanos, que garantam o exercício de direitos de 

cidadania, visando à produção de novas possibilidades para projetos de vida. 

Promoção de contratualidade: acompanhamento de usuários em cenários da vida 

cotidiana - casa, trabalho, iniciativas de geração de renda, empreendimentos 

solidários, contextos familiares, sociais e no território -, com a mediação de relações 
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para a criação de novos campos de negociação e de diálogo que garantam e propicie 

a participação dos usuários em igualdade de oportunidades, a ampliação de redes 

sociais e sua autonomia. 

Fortalecimento do protagonismo de usuários e familiares: atividades que 

fomentem: a participação de usuários e familiares nos processos de gestão dos 

serviços e da rede, como assembleias de serviços, participação em conselhos, 

conferências e congressos; a apropriação e a defesa de direitos; a criação de formas 

associativas de organização. A assembleia é uma estratégia importante para a efetiva 

configuração dos CAPS como local de convivência e de promoção de protagonismo 

de usuários e familiares. 

Ações de articulação de redes intra e Inter setoriais: estratégias que promovam a 

articulação com outros pontos de atenção da rede de saúde, educação, justiça, 

assistência social, direitos humanos e outros, assim como com os recursos 

comunitários presentes no território. 

Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da atenção básica, urgência e 

emergência, e dos serviços hospitalares de referência: apoio presencial 

sistemático às equipes que oferte suporte técnico à condução do cuidado em saúde 

mental através de discussões de casos e do processo de trabalho, atendimento 

compartilhado, ações intersetoriais no território, e contribua no processo de cogestão 

e corresponsabilização no agenciamento do projeto terapêutico singular. 

Ações de redução de danos: conjunto de práticas e ações do campo da saúde e dos 

direitos humanos realizadas de maneira articulada inter e intra-setorialmente, que 

busca minimizar danos de natureza biopsicossocial decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas, ampliar o cuidado e o acesso aos diversos pontos de 

atenção, incluídos aqueles que não têm relação com o sistema de saúde. 

Acompanhamento de serviço residencial terapêutico: suporte às equipes dos 

serviços residenciais terapêuticos, com a corresponsabilização nos projetos 

terapêuticos dos usuários, que promova a articulação entre as redes e os pontos de 

atenção com o foco no cuidado e desenvolvimento de ações Inter setoriais, e vise à 

produção de autonomia e reinserção social. 

Apoio a serviço residencial de caráter transitório: apoio presencial sistemático aos 
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serviços residenciais de caráter transitório, que busque a manutenção do vínculo, a 

responsabilidade compartilhada, o suporte técnico-institucional aos trabalhadores 

daqueles serviços, o monitoramento dos projetos terapêuticos, a promoção de 

articulação entre os pontos de atenção com foco no cuidado e ações Inter setoriais e 

que favoreça a integralidade das ações. 

Modalidade do CAPS do município de Araçariguama 

CAPS I: 

Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso 

sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, 

incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações 

clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. 

Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil 

habitantes. 

Considerando a especificidade da área, sugere-se que os critérios e procedimentos 

para a seleção de profissionais de equipes de saúde mental que atuarão na rede 

sejam elaborados junto à Área Técnica de Saúde Mental da SMS. 

ESTRATÉGIAS DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) são moradias inseridas na comunidade, 

destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa permanência (dois 

anos ou mais ininterruptos) egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, 

entre outros, que atende as Estratégias de Desinstitucionalização da Rede de Atenção 

Psicossocial. 

O caráter fundamental do SRT é ser um espaço de moradia que garanta o convívio 

social, a reabilitação psicossocial e o resgate de cidadania do sujeito, promovendo os 

laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das referências 

familiares, devendo estar fora dos limites de unidades hospitalares, estar vinculado à 

rede pública de serviços da comunidade, e a um CAPS de referência que dará o 

suporte técnico profissional necessário. 

O ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria n° 106/GM/MS 

de 11 de fevereiro de 2000. 



 

28 

 

O SRT funcionará em duas modalidades: tipo I destinadas a pessoas com transtorno 

mental em processo de desinstitucionalização, que permite a indicação de até 08 (oito) 

moradores; e a tipo II, no máximo 10 (dez) moradores com transtorno mental e 

acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu comprometimento 

físico, que necessitam de cuidados permanentes específicos. 

O acompanhamento dos moradores da SRT tipo I deve estar em consonância com os 

respectivos projetos terapêuticos individuais, focado no processo de reabilitação 

psicossocial e inserção dos moradores na rede social existente (trabalho, lazer, 

educação, entre outros). 

Cada SRT deverá contar com um cuidador de referência, sendo que o número a ser 

incorporado dependerá da necessidade de cuidados e nível de autonomia dos 

moradores. 

Os moradores da SRT tipo II possuem maior dependência e demandam ações mais 

diretivas com apoio técnico diário e pessoal de forma permanente. O 

acompanhamento será focado na reapropriação do espaço residencial como moradia, 

na construção de habilidades para a vida diária, referentes ao autocuidado, 

alimentação, vestuário, higiene, formas de comunicação e aumento das condições 

para estabelecimento de vínculos afetivos e inserção na rede social existente. 

Cada SRT deverá contar com cuidadores de referência e um profissional técnico de 

enfermagem. 

O funcionamento das SRT está regulamentado pela seguinte legislação: Portaria n° 

106/GM/MS de 11 de fevereiro de 2000, Portaria n° 3.090/GM/MS de 23 de dezembro 

de 2011 (que altera a Portaria anterior) e a Portaria n° 857/GM/MS de 22 de agosto 

de 2012. 

FARMÁCIA POPULAR E SERVIÇOS ESTRATÉGICOS 

 

Serviços de Operação Logística da Farmácia Popular e Serviços Estratégicos, 

compreendendo gerenciamento de processos de compra, recebimento, 

armazenagem, movimentação, distribuição de materiais médicos e medicamentos, 

inclusive atendimento de prescrições médicas diárias, com gestão interna de logística 

de almoxarifado e centrais de abastecimento hospitalar com abastecimento em no 
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mínimo 05 pontos de entrega. 

A CONTRATADA será responsável pela GESTÃO E OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE 

FLUXO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS nos 365 

dias no ano, na Secretaria Municipal de Saúde de Araçariguama, durante 24 horas/dia, 

contemplando a realização dos seguintes processos físicos e respectivas informações 

nas seguintes áreas: 

 

a) Farmácia Dose Certa – 24 HORAS (Domingo a Domingo incluindo feriados); 

b) Almoxarifado Central – 07h00min as 17h00min segunda a sexta-feira;  

c) Farmácia Satélite Pronto Atendimento – 24hs;  

 

A CONTRATADA deverá realizar “back-ups” diários de todo o movimento realizado no 

software de gestão logística; 

 

Em caso de pane no software a CONTRATADA deverá ter plano de contingência que 

garanta a continuidade do serviço; 

 

Geração automática de relatórios gerenciais (com possibilidade de manipulação em 

planilha eletrônica) para tomada de decisão das requisições de compras de acordo 

com o alcance de estoques mínimos, permitido ao gestor realizar alterações. Este 

relatório deve conter a especificação completa dos itens, o consumo médio diário e 

mensal, o estoque atual, consumo e estoque, quantidade de dias que o produto, acima 

da demanda, está parado no estoque, o código padronizado no almoxarifado, o código 

federal e a respectiva Unidade de Fornecimento;  

 

Gestão das solicitações de compra e estoques, que possibilite a SMS gerar relatórios 

de análises gerenciais dos níveis de seu estoque de modo a prover ao gestor as 

informações de quando cada mercadoria deve ser comprada além da data limite para 

a compra e a quantidade necessária; 

 

Definir e identificar o código padronizado no almoxarifado, o código da Contratante e 
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a respectiva Unidade de Fornecimento; 

 

Levantamento dos estoques de todas as áreas, por um gestor da unidade 

possibilitando o conhecimento geral dos tipos e quantidades de todos os produtos 

(medicamentos/insumos) os quais deverão ter as informações padronizadas; 

 

Usuários MASTER servidor (es) designado(s) pelo GESTOR DO CONTRATO, de 

acordo com os responsáveis por abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde 

devem ter acesso a todos os módulos do software; 

 

Indicadores gerenciais para planejamento de compras. 

 

A CONTRATADA deverá disponibilizar mão de obra técnico operacional especializada 

em procedimentos específicos para recebimento com agendamento de entrega dos 

produtos adquiridos; 

 

Quadro normativo de todo contingente de empregados destinados a prestar os 

serviços contratados, acompanhados de cópias da Carteira de Identidade, CPF, 

devendo estes documentos ser atualizados em casos de substituições, dando-se 

igualmente prévio conhecimento a SMS das alterações porventura advindas;  

 

Qualquer substituição do quadro normativo deverá ser informada ao Gestor do 

contrato com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

 

De acordo com a necessidade da SMS, seus usuários habilitados deverão realizar 

pedidos através do sistema da CONTRATADA, para materiais sob sua gestão, 

respeitando sempre os níveis de solicitação e aprovação determinados pela SMS. No 

caso das áreas contempladas constantes neste Termo, que não contarem com acesso 

à Internet, ou em situações de contingência por indisponibilidade de rede, as 

solicitações de material serão encaminhadas via fax ou entregues manualmente 

diretamente à CONTRATADA.  
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A CONTRATADA deverá encaminhar a SMS, relatórios mensais, os quais deverão ter 

como objetivo os seguintes quantitativos:  

• 96% de materiais recebidos e disponibilizados para uso no mesmo dia;  

• 2% de perdas de material (avarias, erros, extravio e outros);  

• 95% de requisições entregues no prazo acordado nas áreas.  

Leis e Normas sanitárias 

O rol de leis e normas sanitárias no qual as gerências do terceiro setor deverão se 

apoiar, dentre outras, observando suas atualizações, são:  

 Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde;  

 Lei 8.142/90 – define Formas de Financiamento e Controle Social do SUS; 

 PNASS – Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – define 

critérios e parâmetros de caráter qualitativos;  

 PT GM/MS 2.616 de 12 de maio de 1998 – estabelece as diretrizes e normas 

para prevenção e controle das infecções hospitalares, inclusive criação e organização 

da CCIH e manutenção de Vigilância Epidemiológica e Indicadores Epidemiológicos 

das Infecções Hospitalares;  

 PT GM/MS 67 de 21/02/1985 – define uso e condições sobre o uso de 

saneantes e domissanitários (esta sofreu várias alterações e inclusões através das 

Portarias: N º 01/DISAD -27/06/85; N º 607 -23/08/85; N º 15/MS/SVS -23/08/88; N º 

05 – 13/11/89; N º 122 – 29/11/93; N º 453/SNVS/DTN – 11/09/96; NO. 843/MS/SVS 

– 26/10/98);  

 RDC 306 que complementa a RDC 50/2002 -substitui a Portaria 1884 de 

11/11/1994 – estabelece normas destinadas ao exame e aprovação dos Projetos 

Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde;  

 PT GM/MS 1.863 de 29 de setembro de 2003 - institui a Política Nacional de 

Atenção às Urgências;  

 PT GM/MS 2.048 de 5 de novembro de 2002 – aprova o regulamento Técnico 

dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.  

 PT GM/MS 1. 559 de 1º de agosto de 2008 - institui a Política Nacional de 

Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS,  
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 PT SVS/MS 453 – 01/06/1998 - aprova o Regulamento Técnico que estabelece 

as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional 

e dá outras providências; 

 PT GM/MS Nº. 881 DE 19 de junho de 2001 - institui, no âmbito do SUS, o 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar - PNHAH;  

 PT MS/SAS 202 de 19 de junho de 2001- estabelece diretrizes para a 

implantação, desenvolvimento, sustentação e avaliação de iniciativas de humanização 

nos hospitais do Sistema Único de Saúde. 

 PT GM/MS 401 de 16/03/2005 – institui o projeto de estruturação e qualificação 

dos serviços pré-existentes de ortopedia, traumatologia e reabilitação pós-operatória 

no âmbito do SUS – Projeto Suporte – INTO. 

  PT/MS Nº 2.395 de 11 de outubro de 2011 – Organiza o Componente 

Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 RDC36 de 25 de julho de 2013 - institui a obrigatoriedade de implantação do 

núcleo de segurança do paciente em serviço de saúde  

 

  5. QUADROS DE METAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE MÍNIMA 

 

As metas de equipe mínima e de produção por unidade e serviço de saúde 

contratualizados, e as informações relacionadas ao acompanhamento dos serviços 

assistenciais, serão descritas nos quadros adiante. 

A manutenção da equipe mínima, nas unidades e linhas de serviço, durante o horário 

de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada conjuntamente com as metas 

de produção 

A Equipe Mínima é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão 

monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas 

unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme 

planejamento da STS/CRS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos 

programas federais e respectivos financiamentos. Portanto a equipe mínima não se 
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refere ao dimensionamento de pessoal, cabendo à CONTRATADA propor quadro de 

pessoal necessário ao pleno funcionamento das ações e atividades dos serviços. 

Para avaliação de cumprimento de meta de produção, foram selecionados 

procedimentos chaves, e feito cálculo de metas, baseados em parâmetros de 

organização de serviços informados por Áreas Técnicas de SMS e utilizando índices 

de planejamento de pessoal. O procedimento escolhido é um dentre o rol de outros 

procedimentos que deverão ser realizados na execução objeto do Contrato. 

As metas de produção não se constituem como parâmetros para a configuração das 

agendas, sendo que devem ser observadas e seguidas as orientações e diretrizes da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Toda a produção assistencial deverá ser informada nos respectivos sistemas de 

informação oficiais do SUS, no sistema de acompanhamento e avaliação dos 

contratos indicado pela SMS - Araçariguama. As áreas técnicas de SMS poderão 

solicitar outras informações para avaliação do programa específico. 

ATENÇÃO BÁSICA 

UBS II CINTRA GORDINHO  

Equipe Mínima Meta Produção Mensal 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 

Semanal 

em horas 

Procedimento Quantidade 

Médico Clínico Geral 02 40 Consulta 1280 

Médico Pediatra 02 20 Consulta 512 

Médico Ginecologista 02 10 Consulta 512 

Auxiliar em Saúde Bucal 01 40 Conforme agenda do dentista 

Enfermeiro RT 01 40 Coordenador / Responsável Técnico 

Técnico de Enfermagem 02 40 Realizar procedimentos de enfermagem 

Assistente Social 01 30 Consultas 240 

Psicólogo 01 30 Consultas 240 
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UBS Terra Baixa 

Equipe Mínima Meta Produção Mensal 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 

Semanal 

em horas 

Procedimento Quantidade 

Médico Clínico Geral 02 40 Consulta 1280 

Médico Pediatra 02 20 Consulta 512 

Médico Ginecologista 02 10 Consulta 512 

Auxiliar em Saúde Bucal 01 40 Conforme agenda dentista 

Enfermeiro RT 01 40 Coordenador / Responsável Técnico 

Técnico de Enfermagem 02 40 Realizar procedimentos de enfermagem 

Assistente Social 01 30 Consultas 240 

Psicólogo 01 30 Consultas 240 

 
OBSERVAÇÃO: 

As metas de atendimentos individuais previstos referem-se ao número de atendimentos individuais realizados no mês pelos 

profissionais, conforme Diretrizes Programáticas de SMS. 
 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
  

Equipe Mínima Diária 
Dias da Semana 

Categoria Profissional Quantidade 

Médico Clínico Geral 02 Segunda a Domingo – 07:00 às 19:00 

Médico Clínico Geral 02 Segunda a Domingo – 19:00 às 07:00 

Médico Pediatra 01 Segunda a Domingo – 07:00 às 19:00 

Médico Pediatra 01 Segunda a Domingo– 19:00 às 07:00 

Enfermeiro Responsável (RT) 01 Segunda a Sexta-feira – 07:00 às 17:00 

Enfermeiro 03 Segunda a Domingo – 07:00 às 19:00 

Enfermeiro 02 Segunda a Domingo – 19:00 às 07:00 

Técnico de Enfermagem 12 Segunda a Domingo – 07:00 às 19:00 

Técnico de Enfermagem 10 Segunda a Domingo – 19:00 às 07:00 

Técnico de Imobilização Ortopédica 01 Segunda a Domingo – 07:00 às 19:00 

Técnico de Imobilização Ortopédica 01 Segunda a Domingo – 19:00 às 07:00 

Assistente Social 01 Segunda a Domingo – 07:00 às 19:00 

Auxiliar de Farmácia 01 Segunda a Domingo – 07:00 às 19:00 
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Auxiliar de Farmácia 01 Segunda a Domingo – 19:00 às 07:00 

Farmacêutico 01 Segunda a Sexta – 07:00 às 16:00 

Farmacêutico (RT) 01  Segunda a Sexta – 14:00 às 22:00 

 

OBSERVAÇÃO: 

(1) Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de 

funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico, 

assim como prover os insumos necessários. 

(2) Os exames laboratoriais serão processados por serviços contratados pela 

SMS. 

(3) A CONTRATADA deverá contar com serviço de transporte (ambulância 

adequada) para remoção de casos de transferências. 

(4) A produção assistencial (consultas e procedimentos) mensal dos serviços com 

atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é procura espontânea (Pronto 

Atendimento) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento 

e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com 

a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento. 

 
 

 

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES 

Equipe Mínima Meta Produção Mensal 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 

Semanal em 

horas 

Procedimento Quantidade 

Cardiologia 01 10 Consulta 120 

Endocrinologia  01 10 Consulta 120 

Neurologia  01 05 Consulta 60 

Ortopedia 02 20 Consulta 120 

Otorrinolaringologista 01 10 consulta 60 
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Pneumologista 01 10 Consulta 60 

Dermatologista 01 10 Consulta 60 

Oftalmologista 01 10 Consulta 120 

Assistente Social 01 30 Consultas 360 

Fonoaudiólogo 01 30 Consultas 360 

Nutricionista 01 30 Consultas 360 

 
Funcionamento de segunda a sexta feira das 07h00min às 17h00min horas. 

OBSERVAÇÃO: 

(1): O agendamento de exames disponibilizados deve acrescer percentual de 

absenteísmo previsto. 

(2): Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação 

do SUS. 

 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I 

Equipe Mínima Meta Produção Mensal 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 

Semanal em 

horas 

Procedimento Quantidade 

Psicologia (RT) 01 30 

Mínimo 200 pacientes em 
acompanhamento 

Psicologia  01 30 

Assistente Social 01 30 

Terapeuta Ocupacional 02 20 

Enfermeiro 01 40 

Psiquiatra 01 20 

Técnico de Enfermagem 02 40 

 
Funcionamento de segunda a sexta feira das 07h00min às 17h00min horas. 

 

OBSERVAÇÃO: 

(1) As atividades procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS deverão 

ser registrados nos Sistemas de Informações do SUS e, serão objeto de 
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acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por 

parte da Área Técnica de Saúde Mental e respectivas interlocuções regionais. 

 
 

CENTRO DE FISIOTERAPIA 

Equipe Mínima Meta Produção Mensal 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 

Semanal em 

horas 

Procedimento Quantidade 

Fisioterapeuta 01 30 Consultas 360 

Fonoaudiólogo 01 30 Consultas 360 

Terapeuta Ocupacional 01 30 Consultas 360 

 
 

Residência Terapêutica  

Equipe Mínima Meta Produção Mensal 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 

Semanal em 

horas 

Procedimento Quantidade 

Cuidadores 08 40h 
Acompanhamento dos pacientes  

Técnico de Enfermagem 01 40h 

 
Farmácia Popular e Programas Estratégicos 

Equipe Mínima Diária 
Dias da Semana 

Categoria Profissional Quantidade 

Farmacêutico (RT) 01 Segunda a Sexta – 07:00 às 16:00 

Farmacêutico  01 Segunda a Sexta – 14:00 às 22:00 

Atendente de Farmácia 05 Segunda a Domingo – 12x36 

 

6. INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Todas as unidades de saúde devem contar metodologia para apuração de Satisfação 

do Usuário em local de fácil utilização para os usuários da unidade. As especificações 

para a apuração da pesquisa, serão fornecidas pela SMS. 
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Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela 

CONTRATADA segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência 

Laboratorial da SMS. A coleta de exames laboratoriais é de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

 

Quadro das Entidades que operam nas unidades de saúde atualmente: 

 
UNIDADE DE SAÚDE E SERVIÇO DE 

SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO SMS 

   

Centro de Especialidades  

Contrato de Gestão nº 01/2021  
Dispensa de Licitação n° 02/2021 

Contratado: Instituto Vida e Saúde - IVS 

  
  

Centro de Reabilitação de Araçariguama 

  
  

CAPS I 

  

PAA  

  

UBS Cintra Gordinho 

  
 

UBS Terra Baixa 
 

 
Residência Terapêutica 
  

 
 

Farmácia Popular e Programas Estratégicos 

  
  
 

6.1 As despesas de concessionárias, aluguéis de imóveis, cuja titularidade é da 

Prefeitura Municipal de Araçariguama/SMS, permanecem onerando a Prefeitura 

Municipal de Araçariguama/SMS. 

 

6.2 Serviço de Recepção 
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A CONTRATADA se responsabilizará pelo serviço de recepção do Pronto 

Atendimento de Araçariguama – 24 horas 

 

6.3  Serviços de Limpeza e Lavanderia 

A CONTRATADA se responsabilizará pelos serviços de limpeza e lavanderia do 

Pronto Atendimento de Araçariguama – 24 horas. 

 

6.4       Serviços de Vigilância 

A CONTRATADA se responsabilizará pelos serviços de vigilância e controlador de 

acesso do Pronto Atendimento de Araçariguama e Farmácia Popular 24 horas. 

 

6.5       Alimentação 

A CONTRATADA se responsabilizará pelo serviço de alimentação dos serviços 24 

horas como PRONTO ATENDIMENTO e Residência Terapêutica.  

Para a Residência Terapêutica e Pronto atendimento a Secretaria prevê em média 

1.350 refeições mensais, o cardápio deverá ser emitido e assinado por nutricionista e 

as refeições servidas nas unidades. 

 

7. Contratos Diversos 

A Contratada se responsabilizará por serviços, assistenciais, administrativos, 

mobiliários, gases medicinais, lixo hospitalar existentes das seguintes unidades: 

Pronto Atendimento de Araçariguama – 24 horas, Centro de Atenção 

Psicossocial, Centro de Especialidades Médicas, Serviço de Fisioterapia, 

Residência Terapêutica, UBS Cintra Gordinho e UBS Terra Baixa, Farmácia 

Popular. 

8. Recursos Humanos 

As equipes de trabalho deverão ser adequadas para atender a integralidade, e a 

multidisciplinariedade da atenção de acordo com padrões e diretrizes de SMS, 

contemplando a descrição de atribuições e atividade de cada profissional. 

 

A Organização Social no dimensionamento de recursos humanos deverá utilizar a 
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nomenclatura e distribuição segundo as funções de acordo com seu plano de cargos 

e salários. O dimensionamento de pessoas proposto, para atuarem nas unidades e 

serviços de saúde Objeto deste Contrato, devem contemplar os perfis e a quantidade 

adequados à atuação desejada, bem como estar em conformidade com as exigências 

de credenciamento e cadastro do Ministério da Saúde, e observando a legislação dos 

órgãos de classe.  

Deverá ser previsto equipes de Assistência Farmacêutica em unidades de saúde com 

serviço de dispensação de medicamentos. 

A Organização Social deverá propor cargos de ― gerência para unidades de saúde e 

de coordenador de serviço, para serviços de saúde, onde considerar necessário. 

A SMS poderá colocar à disposição do parceiro privado, servidores públicos 

municipais de seu quadro de pessoal permanente, sendo garantidos aos servidores 

todos os direitos e vantagens estabelecidos em lei, vedada a incorporação de qualquer 

vantagem pecuniária que vier a ser paga pelo parceiro privado aos vencimentos ou à 

remuneração de origem do servidor cedido. 

Segue abaixo os quantitativos de profissionais da SMS lotados nas unidades e PAA. 
 

Pronto Atendimento 

Categoria Profissional Quantidade de Profissionais da 
SMS/ CH Semanal 

Técnico de Enfermagem 07/40h 
Auxiliar de Enfermagem 05/40h 

Técnico de Gesso 02/30h 
 

Centro de Especialidades 

Categoria Profissional Quantidade de Profissionais da 
SMS/ CH Semanal 

Enfermeiro 02/30h 
Técnico de Enfermagem 02/40h 

Médico Otorrinolaringologista 01/10h 
Médico Pneumologista 01/10h 
Médico Dermatologista 01/10h 
Médico Oftalmologista 01/10h 

Psicóloga  03/30h 
Nutricionista 01/30h 

Agente de Vetores 01/40h 
Recepcionista da Saúde 01/40h 

Auxiliar de Serviços Gerais 03/40h 
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Centro de Reabilitação 

Categoria Profissional Quantidade de Profissionais da 
SMS/ CH Semanal 

Fisioterapeuta 05/30h 
Fonoaudióloga 01/30h 

Auxiliar de Cons Fisioterapia I 01/40h 
 

CAPS I 

Categoria Profissional Quantidade de Profissionais da 
SMS/ CH Semanal 

Auxiliar de Enfermagem 01/40h 
Psicólogo 01/30h 

Assistente Social 01/30h 
Terapeuta Ocupacional 01/20h 

Recepcionista 01/40h 
 

UBS Terra Baixa/Jardim Brasil 

Categoria Profissional Quantidade de Profissionais da 
SMS/ CH Semanal 

Enfermeiro 01/40h 
Técnico de Enfermagem 04/40h 
Auxiliar de Enfermagem 01/ 40h 

Odontólogo 06/20h 
ASB 01/40h 

Médico Ginecologista 02/10h 
Medica Pediatra 02/10h 
Recepcionista 03/40h 

Auxiliar de Serviços Gerais 01/40h 
 

 

UBS Cintra Gordinho 

Categoria Profissional Quantidade de Profissionais da 
SMS/ CH Semanal 

Enfermeiro 01/03h 
Técnico de Enfermagem 05/40h 
Auxiliar de Enfermagem 02/40h 
Auxiliar Administrativo 01/40h 
Médico Ginecologista 02/10h 

Medica Pediatra 02/10h 
Médico Clinico 02/10h 

Recepcionista da Saúde 02/40h 
 
9. EXAMES LABORATORIAIS  
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a. Todo processo de coleta, processamento de material biológico e liberação dos 

resultados são de responsabilidade da CONTRATADA e será executado por 

funcionários técnicos treinados e habilitados;  

b. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar o resultado do exame no prazo 

máximo de 02 (duas) horas para os exames de emergência. Este prazo se inicia no 

ato da solicitação do exame;  

c. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar o resultado do exame no prazo 

máximo de 10 (DEZ) dias para os exames ambulatoriais solicitados nas Unidades 

Básicas de Saúde e Ambulatórios; 

d. A CONTRATADA será responsável pela realização dos serviços contratados, 

de forma ininterrupta;  

e. É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento da Portaria GM/MS 

n.º 2.472 de 31 de agosto de 2010, sobre as doenças de notificação compulsória para 

SES/SP, ou posterior que regule o assunto, sem prejuízo ao atendimento praticado na 

Unidade;  

f. Deverá haver fluxo estabelecido para comunicar ao médico casos de resultados 

que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos como de emergência ou de 

gravidade;  

g. A CONTRATADA deverá utilizar meio de transporte seguro, garantindo a 

integridade e segurança do material, devendo ser acondicionado em caixas térmicas 

de temperatura e embalagens ideais, devidamente identificadas, segregadas de 

acordo com a natureza de compatibilidade do tipo de material de acordo com o 

proposto na RESOLUÇÃO ANTT nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 e na PORTARIA 

nº 472 de 09 de março de 2009 – RESOLUÇÃO GMC nº 50/08 – transporte de 

substâncias infecciosas e amostras biológicas;  

h. Para todos os exames, a CONTRATADA deverá fornecer etiquetas de 

identificação de código de barra; 

i. A CONTRATADA deverá utilizar em todos os equipamentos os controles de 

qualidades internos e externos e seus registros deverão estar disponíveis aos 

supervisores da unidade ou pessoal autorizado pela SMS; 
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j. A CONTRATADA deverá realizar periodicamente a calibração de 

equipamentos;  

k. Os exames laboratoriais de urgência e emergência que deverão, minimamente, 

ser realizados quando solicitados no consultório médico, estão listados abaixo. Outros 

exames necessários, incluindo culturas, podem ser solicitados aos pacientes em 

observação ou internados. 

 
Descrição do Exame 

RT – PCR para COVID 19 
D – DÍMERO   
ÁCIDO ÚRICO 
ALBUMINA SORO 
AMILASE 
BETA HCG QUALITATIVO 
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇOES 
CÁLCIO SORO 
DHL 
HEMOSSEDIMENTAÇÃO 
HIV TESTE RÁPIDO 
LACTATO 
LIPASE 
MAGNÉSIO 
POTÁSSIO 
PROTEÍNA C REATIVA 
PROTEINA TOTAIS E FRAÇÕES 
SÓDIO 
TEMPO DE PROTROMBINA – TP  
TGO 
TGP 
TTPA – TEMPO DE TROMBOPLASTINA 
PARCIAL ATIVADA 
URINA TIPO 1 
VDRL 
CKMB SORO 
CONTAGEM DE PLAQUETAS 
CREATININA SORO 
CPK 
FATOR RH 
GASOMETRIA ARTERIAL 
GLICEMIA 
GRUPO SANGUINEO 
HEMATÓCRITO 
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HEMOGLOBINA 
HEMOGRAMA COMPLETO 
LEUCOGRAMA 
PLAQUETAS 
TROPONINA QUANTITATIVA E QUALITATIVA 
UREIA 

 
 
10. INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a. A CONTRATADA deverá aderir ao sistema de informática/gestão implantado na 

Rede Municipal de Saúde de Araçariguama, onde serão extraídas informações das 

produções assistenciais, que permitirá o monitoramento, controle e avaliação da SMS 

e CAF – Comissão de Avaliação e Fiscalização. 

b. Caberá a CONTRATADA em comum acordo com a SMS, caso se faça necessário, 

para o bom funcionamento das atividades e possível identificação de 

incompatibilidade com o sistema de informática/gestão, a aquisição de software de 

gerenciamento e apoio ao controle contábil financeiro, almoxarifado, farmácia, 

nutrição de sistemas de custos, serviços de apoio, relatórios gerenciais, entre outros 

necessários à execução dos serviços. Além disso, a CONTRATADA deverá, caso não 

haja e/ou não atenda às necessidades, implantar e manter uma rede de dados 

estruturada, para o pleno funcionamento da unidade física e dos sistemas em 

utilização, bem como, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 

sistemas implantados, ficando a CONTRATADA responsável por todas as despesas 

necessárias para a manutenção do (s) sistema (s), ora adquiridos, equipamentos, infra 

estrutura em geral. 

c. Para o gerenciamento e funcionamento dos ativos de Tecnologia da Informação 

(TI), a CONTRATADA disponibilizará software via internet (web), para o 

acompanhamento do órgão responsável de TI do município. 

d. A CONTRATADA deverá assistir de forma abrangente os usuários, procedendo aos 

devidos registros do Sistema de Informação Ambulatorial (SAI/SUS), segundo os 

critérios do órgão fiscalizador do contrato/ Secretaria de Saúde e do Ministério da 

Saúde. 

e.  Caberá a CONTRATADA relatar à Secretaria de Saúde do Município toda e 
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qualquer irregularidade verificada no decorrer do Contrato de Gestão. 

f. A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital. 

g. A CONTRATADA não será permitida transferir a terceiros, por qualquer forma, nem 

mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 

prestações a que está obrigada. 

h. Será responsabilidade da CONTRATADA o transporte e descarte adequado dos 

resíduos de serviços de 

saúde, seguindo as orientações da RDC 302/05 e RDC 306/04–ANVISA, sendo 

considerada falta grave o extravio ou perda do mesmo. 

i. Será de responsabilidade da CONTRATADA manter absoluto sigilo sobre quaisquer 

documentos, informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso em decorrência 

da execução do serviço. 

j. A CONTRATADA deverá cumprir a Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011 do 

Ministério da Saúde e suas atualizações, que dispõe sobre as terminologias adotadas 

em legislação nacional, conforme o disposto no 

Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos 

e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e 

estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços 

de saúde. 

l. A CONTRATADA deverá atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo 

universal e igualitário, 

garantindo o mesmo padrão de acesso/recepção aos serviços disponibilizados. 

m. A CONTRATADA deverá prescrever, preferencialmente, medicamentos 

padronizados pelo Município de Araçariguama. 

n. A CONTRATADA deverá obedecer à padronização dos insumos da Secretaria 

Municipal de Saúde de Araçariguama para a coleta de material destinado ao serviço 

de análises clínicas. 

o. As despesas de concessionárias, aluguéis de imóveis, cuja titularidade é da 

Prefeitura Municipal de Araçariguama/SMS, permanecem onerando a Prefeitura 
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Municipal de Araçariguama/SMS. 

h. A CONTRATADA será responsável pelo serviço de recepção do Pronto 

Atendimento de Araçariguama – 24 horas. 

i. A CONTRATADA será responsável pelos serviços de limpeza e lavanderia do Pronto 

Atendimento de Araçariguama – 24 horas. 

j. A CONTRATADA será responsável pelos serviços de vigilância e controlador de 

acesso do Pronto Atendimento de Araçariguama e Farmácia Popular 24 horas. 

k. A CONTRATADA será responsável pelo serviço de alimentação dos serviços 24 

horas do PAA e Residência Terapêutica. 

l. A Contratada será responsável por serviços, assistenciais, administrativos, gases 

medicinais, lixo hospitalar existentes das seguintes unidades: Pronto Atendimento 

de Araçariguama – 24 horas, Centro de Atenção Psicossocial, Centro de 

Especialidades Médicas, Serviço de Fisioterapia, Residência Terapêutica, UBS 

Cintra Gordinho e UBS Terra Baixa, Farmácia Popular e Componente 

Estratégico. 
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ANEXO II 

 
 

METAS DE PRODUÇÃO 
 

ATIVIDADES MÍNIMAS Á REALIZAR 

 
Metas quantitativas 

1.      Assistência de Urgência e Emergência: 

 

1.1. Urgência/Emergência – O Pronto Atendimento deverá manter o serviço em 

funcionamento nas 24 horas do dia, todos os dias da semana, com produção mensal.  

1.2. A meta anual é a realização de 36.000 (trinta e seis mil) consultas médicas de 

urgência e emergência em clínica médica e pediatria. 

1.3. Internação (saídas hospitalares)  

O PAA deverá encaminhar todos os casos que exijam observação clínica por mais de 

24 horas, indicados pela Central de Regulação Estadual (CROSS), bem como manter 

atualizados os casos clínicos informando as condições clínicas e evolução a cada 12 

horas. 

 

Metas qualitativas 

1. Acolhimento e Classificação de Risco e Tempo de espera na Urgência e 

Emergência (40%), do total de atendimentos. 

2. Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação (30%), 

do total de atendimentos. 

3.      Qualidade da Informação (30%), do total de atendimentos. 

 

1 – Acolhimento e Classificação de Risco e Tempo de espera na Urgência e 

Emergência – a valoração deste indicador é de 40 % (quarenta por cento) em 

cada trimestre. 

A meta para o Primeiro Trimestre é a entrega de evidências da estruturação do 

serviço, com a política interna de atendimento, definindo regulamento, normas e 
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rotinas, protocolo que será utilizado, definição do espaço físico, profissional e a 

efetivação do atendimento.  

A partir do segundo trimestre a meta é: - a entrega do relatório de acolhimento e 

classificação de risco com a estratificação dos volumes por risco de atendimento, 

horários, demonstrando as evasões e desistências, com gráfico comparativo dos 

meses anteriores, e a entrega do relatório do tempo de espera especificado 

separadamente para cada um dos níveis do modelo de classificação de risco adotado. 

A entrega deve ocorrer até o dia 30 (trinta) do mês subsequente.  

 

O acolhimento é o modo de operar os processos de trabalho de forma a tender a 

todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma 

postura capaz de acolher, escutar e oferecer respostas mais adequadas aos usuários. 

Implica prestar um atendimento com resolubilidade e responsabilidade, orientando, 

quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para 

a continuidade da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para 

garantir a eficácia desses encaminhamentos. Deverá ser incluído no atendimento a 

Política de Humanização do SUS.  

A classificação de risco é a implantação de escalas e protocolos de estratificação 

de risco dos pacientes que procuram os serviços de urgência e emergência, tendo 

como objetivo a classificação dos pacientes que chegam ao serviço de urgência e 

emergência, antes da avaliação diagnóstica e terapêutica completa, da maneira a 

identificar os pacientes com maior risco de morte ou evolução para sérias 

complicações, que não podem esperar para serem atendidas, e garantir aos demais 

o monitoramento contínuo e a reavaliação até que possam ser atendidos pela equipe 

médica. (Servei Andorrà d’Atenció Sanitària e Organización Panamericana de la salud, 

2011)  

O método de cálculo é: (Nº de pacientes classificados por risco na urgência e 

emergência/ Nº de pacientes admitidos na urgência e emergência) x 100 

Onde: 

Numerador é o número de pacientes submetidos à classificação de risco de acordo 

com o sistema implantado no serviço de urgência e emergência do hospital com base 
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no sistema, escalas ou protocolos estruturados de recepção, acolhimento e 

classificação de risco reconhecido, em um mês.  

Denominador é o número de pacientes admitidos no serviço de urgência e 

emergência, em um mês.  

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

do paciente no Pronto Socorro e a avaliação médica inicial, segundo a classificação 

de risco. É um indicador de desempenho fundamental na urgência e emergência.  

O método de cálculo é: (A ∑ tempo (minutos) da chegada à avaliação médica por 

risco/Nº de pacientes admitidos na urgência e emergência) x 100 

Onde: 

Numerador é a somatória do tempo em minutos transcorridos entre a chegada de cada 

paciente a urgência e emergência até a avaliação médica inicial, incluindo o tempo 

despendido na recepção e triagem/acolhimento e classificação de risco, em um mês. 

Deve existir um sistema de registro de atendimentos que permita a medição destes 

diversos tempos (triagem/acolhimento e classificação de risco recepção e avaliação 

médica inicial). 

Denominador é. O número de pacientes admitido na urgência e emergência, em um 

mês.  

 

2 - Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação – A 

valoração deste indicador será de 30% (trinta por cento) em cada trimestre. 

A meta é a resolução de 60% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado 

da pesquisa de satisfação do usuário até o dia 30 do mês imediatamente subsequente. 

Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio 

(serviço de atendimento ao usuário, ouvidoria do município, etc.), necessariamente 

com identificação do autor, e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se 

por resolução da queixa o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de 

solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou 

esclarecimento ao problema apresentado. 

Método de cálculo para queixas recebidas e resolvidas é: (N° de queixas resolvidas 

/Nº de queixas recebidas) x 100 
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A pesquisa de satisfação do usuário sobre o atendimento da policlínica e destina-

se à avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos pacientes ou 

acompanhantes. Em cada trimestre será avaliada a pesquisa de satisfação do usuário, 

por meio dos questionários específicos, que deverão ser aplicados mensalmente em 

pacientes atendidos ou acompanhantes e em pacientes da observação da policlínica, 

abrangendo 10% do total de pacientes ou acompanhantes na área de 

atendimento de consulta/procedimentos e 10% do total de pacientes da 

observação.  

A pesquisa será feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente 

anônima, apenas com identificação numérica. Os modelos dos questionários deverão 

ser avaliados e aprovados pelo Órgão Fiscalizador/Secretaria de Municipal da Saúde. 

O envio das planilhas de consolidação dos três grupos até o dia 20 do mês 

imediatamente subsequente. 

Método de cálculo para queixas recebidas e resolvidas é: (N° de queixas resolvidas 

/Nº de queixas recebidas) x 100 

3. Qualidade da Informação - A valoração deste indicador será de 30% em cada 

trimestre. 

Cumprimento de prazos contratuais 

O objetivo do indicador é documentar o recebimento de informações contábeis, 

administrativas e assistenciais nos prazos previamente estipulados pelo PARCEIRO 

PÚBLICO. Define-se como prazo Administrativo/Assistencial, o recebimento de 

resposta ao ofício enviado para o PARCEIRO PRIVADO, em até 05 (cinco) dias úteis 

a partir do seu recebimento completo e suficiente para sua resposta. 

O indicador avalia o envio das informações no prazo determinado tanto pela Comissão 

de Acompanhamento do Contrato de Gestão, como pela Secretaria de Saúde.  

A meta é atingir 80% (oitenta por cento) das informações em tempo hábil. 

O processo comprobatório será realizado por meio da documentação recebida e 

enviada, pelo Setor de Protocolo. 
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ANEXO III  
 
 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

Roteiro para elaboração do Plano de Trabalho 

Entende-se que o Projeto é a demonstração do conjunto dos elementos necessários 

e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da unidade e 

o trabalho técnico gerencial definido no objeto do Edital de Chamamento, com base 

nas indicações e estudos preliminares dos informes básicos conforme Anexo I deste 

Edital.  

O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa das despesas 

referentes à execução das atividades propostas, com definição de métodos e prazos 

de execução.  

O Projeto apresentado deverá conter a descrição sucinta e clara da proposta, 

evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela 

comunidade, a abrangência geográfica a ser atendida, bem como os resultados a 

serem obtidos.  

Este Anexo destina-se a orientar os concorrentes para elaboração do projeto a ser 

apresentado, devendo conter invariavelmente todos os seus itens indicados neste 

roteiro.  

 
1. TÍTULO 

Projeto para Organização, Administração e Gerenciamento do Pronto Atendimento 

de Araçariguama – 24 horas, Farmácia Popular e dos Programas Estratégicos – 

24 horas, Centro de Atenção Psicossocial, Ambulatório de Especialidades 

Médicas, Serviço de Fisioterapia, Residência Terapêutica, Unidade Básica de 

Saúde Cintra Gordinho, Unidade Básica de Saúde Terra Baixa conforme Edital 

de Chamamento Público nº 02/2021. 

 

PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL  

Este item deverá caracterizar o Modelo Gerencial do Pronto Atendimento de 

Araçariguama – 24 horas, Farmácia Popular e dos Programas Estratégicos – 24 
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horas, Centro de Atenção Psicossocial, Ambulatório de Especialidades 

Médicas, Serviço de Fisioterapia, Residência Terapêutica, Unidade Básica de 

Saúde Cintra Gordinho, Unidade Básica de Saúde Terra Baixa descrevendo:  

 
2. ÁREA DE ATIVIDADE  

Os entes interessados exporão entre outros aspectos organizativos, no mínimo, o 

seguinte:  

• Horários e distribuição semanal de utilização dos locais de Consultas. 

• Produção estimada mensal de Consultas.  

• Horários de funcionamento, distinguindo entre atividade programada e urgente, 

de todos os serviços diagnósticos.  

 

3. ÁREA DE QUALIDADE  

3.1. Qualidade Objetiva: aquela que está orientada a obter e garantir a melhor 

assistência possível, dado o nível de recursos e tecnologia existentes nas unidades 

de saúde.  O ente interessado estabelecerá em sua oferta, entre outras: 

• O número de comissões técnicas que implantará no Pronto Atendimento: Nome; 

conteúdo; membros componentes (apenas enunciar o perfil dos componentes, nos 

espaços destinados aos nomes das pessoas que integram a Comissão); objetivos da 

Comissão para o primeiro ano de Contrato de Gestão; frequência de reuniões; 

Controle das mesmas pela Direção médica; atas de reuniões, etc.; 

• Organização específica do serviço de Farmácia. Membros que o compõem; 

organização horária; previsão para implantação do sistema de dose unitária; métodos 

de controle sobre fármacos controlados e/ou de Alto Custo, utilização de prescrição 

eletrônica;  

• Organização específica do serviço de Arquivo de Prontuários Médicos: Membros 

que o compõem, turnos de funcionamento, modelos de fichas, sistema de 

arquivamento e controle, Protocolos, etc.; 

• Descrição de funcionamento da Unidade de Estatísticas: Membros que a compõem, 

turnos de funcionamento, sistemática e metodologia de trabalho;  

• Monitoramento de indicadores de desempenho e de qualidade, de produtividade e 
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econômico-financeiros: Indicadores selecionados, sistemáticas de aplicação de ações 

corretivas; 

• Manutenção do Programa de Acolhimento e Classificação de Risco: Equipe 

necessária a sistemática de trabalho, horário de funcionamento; 

• Apresentação de Protocolos Clínicos de Atendimento conforme o perfil descrito no 

Edital; 

• Implantação de capacitação do corpo clínico, Enfermagem, Fisioterapia, Serviço 

Social e Serviços Administrativos. 

• Regulamento e Manual de Normas e Rotinas;  

• Outras iniciativas e programas de Qualidade que o ente interessado já tenha em 

desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação. Neste caso deve apresentar um 

plano de organização específico com definição de alcance, metodologia; cronograma 

de implantação; orçamento previsto; etc.  

3.2. Qualidade Subjetiva: Está relacionada com a percepção que o usuário (usuário 

e familiares) obtém de sua passagem pelo Pronto Atendimento e Farmácia Popular 

24 horas. O ente interessado em sua oferta explicará, entre outras, as seguintes 

questões:  

3.2.1. Como irá estruturar a Informação aos usuários (usuários e familiares) acerca do 

processo de Atenção. 

3.2.2. Como irá pesquisar a opinião ou nível de satisfação do usuário: instrumento de 

pesquisa, frequência, sistemática das ações corretivas; 

3.2.3. Políticas de Humanização: Como irá desenvolver os dispositivos do Programa 

Nacional de Humanização, Acolhimento com Classificação de Risco, dentre outros. 

3.3. Qualidade Específica: 

3.3.1. Na organização de serviços administrativos, financeiros e gerais, o ente 

interessado deverá apresentar, entre outras, as seguintes informações:  

• Descrição de funcionamento da Unidade de faturamento, bem como horários de 

trabalho; estrutura de chefia; membros e vínculo com a unidade;  

• Descrição de funcionamento da Manutenção Predial, descrição de funcionamento 

da manutenção de Equipamentos e orçamentos dedicados aos mesmos;  

• Volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa.  
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3.3.2. Na organização dos Recursos Humanos, o ente interessado deverá apresentar 

o quantitativo estimado, apontando, por categoria, a quantidade de profissionais, a 

carga horária de trabalho e o salário total (em reais), por perfil de profissional. Neste 

tópico, solicita-se um quadro resumo do perfil de todos os profissionais que irão 

trabalhar com a expressão da carga horária semanal distribuída pelos dias da semana 

e com o enunciado do horário de trabalho. Prazos propostos para implantação e para 

pleno funcionamento de cada serviço proposto (cronograma).  

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1. Certificar Experiência anterior, mediante comprovação através de declarações 

legalmente reconhecidas, mínimo 12 meses de execução por atestado (Declaração 

de Contratantes Anteriores, na modalidade de atestado de capacidade técnica, 

apresentação de contratos com entidades públicas ou privada que comprovem a 

prestação de serviços);  

4.2. Estrutura diretiva do Pronto Atendimento 24 horas: 

• Descrição do organograma do Pronto Atendimento até o segundo nível: 

Coordenador Geral, Coordenador Técnico (médico), Coordenador de Enfermagem. 

4.3. Organização de serviços assistenciais: 

• Descrição da Organização do PAA, coordenadoria de Enfermagem e Serviço 

Social. 

• Expressar estrutura de chefia e número de pessoas, assim como o tipo de vínculo 

com a Unidade; 

• Compatibilização da proposta de trabalho com as diretrizes da Secretaria de Saúde 

de Araçariguama; 

• Descrição de como o proponente irá estabelecer a Contra–Referência com a 

Atenção Primária, Serviços Especializados e com os Hospitais. Nesse caso 

apresentar um Plano de implantação, estabelecendo prazos, meios, fluxos, etc. 

 

A PROPOSTA DE ATIVIDADE ASSISTENCIAL DEVERÁ SER APRESENTADA NA 
FORMATAÇÃO DO QUADRO A SEGUIR. 
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ESTIMATIVA DE ATIVIDADE MENSAL – Urgência / Emergência 

 

Pronto Atendimento 

Atividade/mês 1º 
Mês 

2º 
Mês 

3º 
Mês 

4º 
Mês 

5º 
Mês 

6º 
Mês 

7º 
Mês 

8º 
Mês 

9º 
Mês 

10º 
Mês 

11º 
Mês 

12º 
Mês 

Atendimento 
Médico Adulto e 
Pediatria  

                        

 

Demais Unidades 

Equipe Mínima Meta Produção Mensal 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 

Semanal em 

horas 

Procedimento Quantidade 
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ANEXO IV 
 
 

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO 

 

O Projeto contendo a Proposta de Trabalho, baseada nas especificações e condições 

previstas nos Anexos I ao Anexo V, será analisada e pontuada conforme quadro 

abaixo: 

 

CRITÉRIO ITENS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 

POSSÍVEL 

F.1 ATIVIDADE 

Adequação da proposta de atividade 

assistencial à capacidade operacional. 

1.1 Organização da atividade 21 PONTOS 

1.2 Incrementos de atividade 4 PONTOS 

TOTAL 25 PONTOS  

F.2 QUALIDADE 

Adequação das atividades propostas 

referentes à QUALIDADE da assistência 

prestada. 

2.1 Ações voltadas à Qualidade 

Objetiva - Comissões 
10 PONTOS 

2.2 Ações voltadas à Qualidade 

Subjetiva relacionadas à satisfação 

dos pacientes e/ou acompanhantes 

15 PONTOS 

TOTAL 25 PONTOS 

F.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Adequação entre os meios sugeridos, 

seus custos, cronogramas e resultados 

presumidos. 

3.1 Experiência anterior 14 PONTOS 

3.2 Estrutura diretiva da unidade 04 PONTOS 

3.3 Organização de serviços 

médicos assistenciais 
10 PONTOS 

3.4 Organização de serviços 

administrativos, financeiros e gerais 
10 PONTOS 

3.5 Ciência e Tecnologia 03 PONTOS 

3.6 Organização dos Recursos 

Humanos 
05 PONTOS 

3.7 Prazos propostos para 

implantação e pleno funcionamento 

dos serviços 

04 PONTOS 

TOTAL 50 PONTOS 
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PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL: 100 PONTOS 
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ANEXO V  
 
 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO 
PLANO DE TRABALHO 

 
 
1. ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 25 PONTOS 

POSITIVOS 

Avalia a adequação da proposta de Organização dos Serviços e Execução das 

Atividades Assistenciais à Capacidade Operacional de todas as Unidades exigidas no 

Chamamento Público. 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 (06 pontos), da gestão 

(10 pontos) e processos (05 pontos). Propõe incrementos de atividades (04 pontos).  

2. QUALIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 25 

PONTOS POSITIVOS  

Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos 

serviços para a eficácia das ações de assistência e a Humanização das relações entre 

equipe profissional, usuários de todas as Unidades exigidas no Chamamento Público. 

Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva e incrementos (10 pontos) a partir 

da instituição de comissões internas de monitoria dos serviços e ações voltadas à 

Qualidade Subjetiva (15 pontos) relacionadas com a Humanização das relações de 

todas as Unidades exigidas no Chamamento Público. 

3. TÉCNICA – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 50 PONTOS 

POSITIVOS 

Identifica capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem-

sucedidas (14 pontos), estrutura diretiva (4 pontos), habilidade na execução das 

atividades (10 pontos), meio de suporte para a efetivação das atividades finalísticas 

assistenciais (10 pontos), com profissionais habilitados (5 pontos), na busca de 

desenvolvimento tecnológico e científico (3 pontos) para a saúde coletiva. Observa os 

meios sugeridos, custos, cronogramas e resultados (4 pontos).  

Observar o detalhamento dos indicadores de avaliação com as respectivas 

pontuações nas folhas a seguir:  
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1. ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 25 

PONTOS 

 

1. ATIVIDADE – AVALIA AS AÇÕES PROPOSTAS PARA A 
ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PESO 3) 

PONTUAÇÃO 
(25 PONTOS) 

POR ITEM TOTAL 

IMPLANTAÇÃO 
DE FLUXOS 
(A forma de 

apresentação 
será considerada 
levando-se em 

conta a clareza e 
o entendimento 

do fluxo) 

Fluxos Operacionais compreendendo circulação 
dos usuários em atendimento, em espera e em 
áreas restritas como salas de observação, de 
atendimento, de suturas e curativos. 

01 ponto 

06 
pontos 

Fluxo operacional para material médico 
hospitalar e medicamentos. 01 ponto 

Fluxos para registros e documentos 01 ponto 
Fluxo unidirecional para materiais esterilizados 01 ponto 
Fluxo unidirecional para roupas 01 ponto 
Fluxo unidirecional para resíduos de saúde. 01 ponto 

IMPLANTAÇÃO 
DA GESTÃO 

 

Implantação de Logística de Suprimentos  02 pontos 

10 
pontos 

Política de Recursos Humanos a ser 
implementada 05 pontos 

Proposta para Regimento Interno da unidade 01 ponto 
Proposta para Regimento do Serviço de 
Enfermagem  01 ponto 

Proposta para Regimento do Corpo Clínico  01 ponto 

IMPLANTAÇÃO 
DE PROCESSOS 

Apresentar Instrução / manual para Atuação em 
Protocolos  01 ponto 

05 
pontos 

Apresentar Instrução / manual para Faturamento 
de Procedimentos 01 ponto 

Apresentar Instrução / manual de 
Desenvolvimento Financeiro 01 ponto 

Apresentar Instrução / manual de Gerência do 
Almoxarifado 01 ponto 

Apresentar Proposta de Educação em Saúde / 
Capacitação 01 ponto 

INCREMENTO 
DE ATIVIDADE 

5% acima da meta anual (sem elevar custos)  01 ponto 

04 
pontos 

10% acima da meta anual (sem elevar custos)  01 ponto 
maior ou igual a 15% acima da meta (sem elevar 
custos)  01 ponto 

Proposição de outras especialidades além das 
constantes no perfil da unidade 

01 ponto 

TOTAL DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM ATIVIDADE – 25 PONTOS  

 

2. QUALIDADE - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 25 PONTOS  
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Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos 

serviços para a eficácia das ações de assistência e a humanização das relações entre 

equipe profissional, usuários e comunidade. Identifica ações voltadas para a 

Qualidade Objetiva (10 pontos) a partir da instituição de comissões internas de 

monitoria dos serviços e ações voltadas à Qualidade Subjetiva (15 pontos) 

relacionadas com a humanização.  

2.1. QUALIDADE OBJETIVA – AVALIA MEDIDAS DO PROJETO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 

PONTUAÇÃO –  

10 PONTOS 

POR 
ITEM 

TOTAL 

COMISSÃO DE 
PRONTUÁRIOS E 

ANÁLISE DE 
ÓBITOS 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

0,5 ponto 
02 

pontos Proposta de Regimento Interno 01 ponto 

Cronograma de Atividade Anual 0,5 ponto 

COMISSÃO DE 
INFECÇÃO 

RELACIONADAS 
À ASSISTENCIA 

À SAUDE 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

0,5 ponto 
02 

pontos Proposta de Regimento Interno 01 ponto 

Cronograma de Atividade Anual 0,5 ponto 

COMISSÃO DE 
ÉTICA MÉDICA 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

0,5 ponto 
02 

pontos Proposta de Regimento Interno 01 ponto 

Cronograma de Atividade Anual 0,5 ponto 

COMISSÃO DE 
QUALIDADE E 

SEGURANÇA NO 
CUIDADO AO 

PACIENTE 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

0,5 ponto 
02 

pontos Proposta de Regimento Interno 01 ponto 

Cronograma de Atividade Anual 0,5 ponto 

OUTRAS 
COMISSÕES 

Reconhecida a 
apresentação de 

até 02 (duas) 
comissões. 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

0.5 ponto 

02 
pontos 

Proposta de Regimento Interno 01 ponto 

Cronograma de Atividade Anual 0.5 ponto 
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3. TÉCNICA - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 50 PONTOS 

POSITIVOS  

2.2.  QUALIDADE SUBJETIVA – AVALIA MEDIDAS DE 
PROMOÇÃO DE RELAÇÃO HUMANA E APOIO SOCIAL NA 
COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA  

PONTUAÇÃO 

(15 PONTOS) 

ACOLHIMENTO 

Instrução com Indicação das Formas de 
Notificação, Recepção, Orientação Social e 
Apoio Psicossocial aos usuários e 
familiares 

03 
pontos 

05 
pontos 

Proposta para implantação do Acolhimento 
dos usuários na unidade 

02 
pontos 

ATENDIMENTO 

Instrução de Definição de Formas de 
Acomodação e Conduta para os 
Acompanhantes de crianças, adolescentes 
e portadores de necessidades especiais 
conforme previsão da legislação vigente. 

01 
pontos 

10 
pontos 

Proposta p/ Implantação de Serviço de 
Atendimento ao Usuário 

01 
ponto 

Proposta de Pesquisa Periódica / Contínua 
de Satisfação do Usuário, com definição de 
uso das informações. 

02 
pontos 

Proposta de Pesquisa Periódica / Contínua 
de Satisfação do Colaborador, com 
definição de uso das informações. 

02 
pontos 

Proposta para implantação do sistema de 
contra referencia à atenção primária. 

02 
pontos 

Proposição de projetos assistências e 
sociais (relacionamento com a atenção 
primária, comunidades, campanhas 
educativas para o usuário, etc. 

02 
pontos 

OS SUBITENS QUALIDADE OBJETIVA (2.1) + QUALIDADE SUBJETIVA (2.2) 
SOMAM 25 PONTOS 
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Identifica capacidade gerencial demonstrado por experiências anteriores bem-

sucedidas (03 pontos), estrutura diretiva (4 pontos), habilidade na execução das 

atividades (10 pontos), meio de suporte para a efetivação das atividades finalísticas 

assistenciais (13 pontos), com profissionais habilitados (09 pontos), na busca de 

desenvolvimento tecnológico e científico (07 pontos) para a saúde coletiva. Observa 

os meios sugeridos, custos, cronogramas e resultados (04 pontos).  

3. TÉCNICA – AVALIA A CAPACIDADE GERENCIAL DA PROPONENTE 
QUANTO A ADMINISTRAR UMA UNIDADE DE SAÚDE CONDUZIR AS 
AÇÕES ASSISTENCIAIS COM BOM NÍVEL DE DESEMPENHO 
GARANTINDO TERAPIA DE ALTO NÍVEL COM EQUIPE TITULADA NAS 
ÁREAS QUE SE PROPÕE ASSISTIR 

PONTUAÇÃO 
(50 PONTOS) 

POR ITEM TOTAL 

EXPERIÊNCIA 
ANTERIOR EM 
GERÊNCIA DE 

UNIDADES DE SAÚDE 

Em Unidade de Grande Porte com mais do 
que 150 leitos de internação, (p/ cada 

Certidão vale 2,0 pontos reconhecida à 
apresentação de até duas experiências). 

 
4,0 pontos 

14,0 
pontos 

Em Unidade de Médio Porte de 70 até 149 
leitos de internação e fração (p/ cada Certidão 
vale 2,0 pontos reconhecidos à apresentação 

de até duas experiências). 

4,0 pontos 
 

Em Unidade de Pequeno Porte com menos do 
que 69 leitos de internação, (p/ cada Certidão 
vale 2,0 pontos reconhecidas à apresentação 

de até duas experiências). 

4,0 pontos 

 
Em Unidade de Saúde Mental (CAPS, ou 

Residência Terapêutica) 
Para 12 meses um ponto (2,0) 

2,0 pontos  
 

ESTRUTURA DA 

ESTRUTURA DA 
DIREÇÃO 

 

Explicitação de Competências/ atribuições 
bem definidas com apresentação em 

organograma do Núcleo Gestor. 
02 pontos 

04 
pontos Titulação de Especialistas em Administração 

Hospitalar ou Saúde Coletiva dos Membros 
das Coordenações, valendo para cada 

Membro o máximo de 0,50 pontos. 

02 pontos 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E 

FUNCIONAMENTO DE 
EQUIPE 

INTERDISCIPLINAR 

Apresentação de Quadro de Pessoal Médico 
por área de Atenção compatível com as 

atividades propostas no Plano de Trabalho, 
constando forma de vínculo, horário e salário. 

02 pontos 

10 
pontos 

Protocolos Assistenciais de Atenção Médica e 
Rotinas Operacionais para o ambulatório. 02 pontos 

Apresentação de Quadro de Metas para a 
área médica. 02 pontos 

Apresentação de Quadro de Pessoal Técnico 
por área de atividade profissional, compatível 

com as atividades do Plano de Trabalho, 
constando forma de vínculo, horário, salário. 

02 pontos 

Protocolos de Enfermagem (rotinas por nível 
de qualificação dos profissionais) na área 

ambulatorial 
02 pontos 
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IMPLEMENTAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE 
OUTROS SERVIÇOS 

 

Instrução para o funcionamento do Serviço 
Social e Fisioterapia com especificação de 

estrutura, normas e rotinas definidas, as áreas 
de abrangências, horários e equipes mínimas. 

02 pontos 

10,0 
pontos 

Normas para o funcionamento do Serviço de 
Administração Geral com especificação de 

estrutura, normas e rotinas definidas, as áreas 
de abrangência, horário e equipe mínima. 

03 pontos 

Instrução Normativa para realização dos 
procedimentos de aquisição de materiais 

(licitação), observadas as fases de construção 
de banco de dados e fornecedores, consultas 
de preços, aquisição, recebimento, guarda e 

distribuição nas unidades de serviço no 
Pronto Socorro. 

03 pontos 

Manual para Padronização de Medicamentos 
e materiais médico hospitalares. 03 pontos 

Termos de Referência para a contratação de 
terceiros para os Serviços contratados (ex:  

Limpeza, Vigilância e outros). 
02 pontos 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Convênio de Cooperação Técnica com escola 
de formação em saúde 01 pontos 

03 
pontos 

Parcerias com Instituições para 
desenvolvimento de Projetos de Pesquisa na 

área ambulatorial especializada e/ou de saúde 
pública. 

01 pontos 

Termo de Referência para desenvolvimento 
de projeto em educação permanente com 

vista à capacitação da equipe interdisciplinar 
das Unidades. 

01 pontos 

POLÍTICA DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Apresentar Projeto para definição da Política 
de Segurança no Trabalho e Prevenção de 
Acidentes. Criação de Comissão Específica. 

02 pontos 

05 
pontos 

Proposta para estabelecimento de Normas 
para Seleção Simplificada de Pessoal, 
Contrato de Trabalho e Avaliação de 

Desempenho Sugestão de Condutas para 
combater absenteísmo e estimular produção. 

02 pontos 

Registros e Controles de Pessoal. Modelo 
para escalas com simulado de férias (propor 
critérios de afastamento) após o primeiro ano 

de Contrato. 

01 pontos 

METODOLOGIA DE 
PROJETOS 

 

Apresentou a Proposta de Trabalho seguindo 
o Roteiro do Edital com adequado 

Planejamento, Visão de Futuro, oportunos 
Cronogramas de Execução, Custos estimados 

e Resultados factíveis. 

02 pontos 
04 

pontos 
Nos Projetos Tático e Operacionais observou 
a definição dos objetivos a alcançar e definiu 

as estratégias de implantação. 
02 pontos 

TOTAL DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 50 PONTOS  
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ANEXO VI  
 
 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E DESPESAS MENSAIS 
 

1. Custos Atuais do Município de Araçariguama 
 

Receitas e Despesas Operacionais 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º  
Total RECEITAS OPERACIONAIS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 19.013.042,40 

Respasse Programas Especiais/Eventuais - - - - - - - - - - - - - 

Repasse para Investimentos  - - - - - - - - - - - - 

Total (1) 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 19.013.042,40 

Resultado de Aplicação Financeira - - - - - - - - - - - - - 

Reembolso de Despesas - - - - - - - - - - - - - 

Obstenção de Recursos Externos à SSB - - - - - - - - - - - - - 

"Demais Receitas" (Convênios) - - - - - - - - - - - - - 

"Receita Extras"  - - - - - - - - - - - - 

Outras Receitas  - - - - - - - - - - - - 

Total (2) - - - - - - - - - - - - - 

Total Geral das Receitas (1) + (2) 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 19.013.042,40 
 

DESPESAS OPERACIONAIS 

1. PESSOAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º Total R$ 
 Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês  

1.1. Ordenados 279.149,15 279.149,15 279.149,15 279.149,15 279.149,15 279.149,15 279.149,15 279.149,15 279.149,15 279.149,1
5 

279.149,15 279.149,15 3.349.789,80 

1.2. Encargos Sociais 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 100.074,97 1.200.899,64 

1.3. Provisões (13º + Férias) 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 95.357,35 1.144.288,20 

1.4. Benefícios 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 65.854,00 790.248,00 

1.5. Outras Formas de Contratação (ex. RPA) - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL R$ 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 540.435,47 6.485.225,64 
 

2. INSUMOS ASSISTÊNCIAIS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º Total R$ 
 Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês  

2.1. Materiais Descartáveis / Materiais de Penso 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 179.163,28 2.149.959,36 

2.2. Medicamentos 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 132.159,00 1.585.908,00 
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2.3. Gases Medicinais 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 297.600,00 

TOTAL R$ 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 336.122,28 4.033.467,36 

3. DIVERSOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º Total R$ 
 Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês  

3.1. Material de Higienização 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 106.800,00 

3.2. Material/Gêneros Alimentícios 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 10.890,25 130.683,00 

3.3. Material de Expediente 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 55.440,00 

3.4. Combustível 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 27.120,00 

3.5. GLP 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 10.080,00 

3.6. Material de Manutenção 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 18.720,00 

3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 33.360,00 

3.8. Enxoval - Lavanderia 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 16.428,00 

3.9. Esterilização de Instrumentais 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 49.308,00 

3.10. Dedetização e desratização 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 14.640,00 

TOTAL R$ 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 38.548,25 462.579,00 

4. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º Total R$ 
 Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês  

4.1. Seguro (imóvel e automóvel) 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 55.440,00 

4.2. Impostos/Taxas (Ex.: IOF, taxas bancárias, ARPE, etc.) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00 

TOTAL R$ 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 69.840,00 
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5. GERAIS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Total R$ Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês 

5.1. Telefonia 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 39.360,00 

5.2. Água 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 106.848,00 

5.3. Energia Elétrica 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 153.360,00 

5.4. Outras Despesas Gerais 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 7.060,25 84.723,00 

TOTAL R$ 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 32.024,25 384.291,00 
 

 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Total R$ Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês 

6. Depreciação - - - - - - - - - - - - - 

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIROS 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Total R$ Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês 

7.1. Assistenciais              

7.1.1. Pessoa Jurídica 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 382.987,00 4.595.844,00 

7.1.2. Pessa Física  - - - - - - - - - - - - 

7.1.3. Cooperativa  - - - - - - - - - - - - 

7.1.4. Lavanderia 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 5.508,00 

7.1.5. Coleta de Lixo Hospitalar 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 33.060,00 

7.1.6. Manutenção/ Aluguel de equipamentos de informática/Uso de 
Sistema ou softwares. 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 94.800,00 

7.1.7. Laboratório Exames 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 76.279,95 915.359,40 

7.1.8. Exames Imagem 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 58.149,00 697.788,00 

7.1.9. Vigilância / Portaria / Segurança 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 274.572,00 

7.1.10. Locação de Veículo 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 46.800,00 

7.2. Administrativo             - 

7.2.1. Pessoa Jurídica 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 54.159,00 649.908,00 

7.2.2. Pessoa Física  - - - - - - - - - - - - 

7.2.3. Cooperativa  - - - - - - - - - - - - 

7.2.4. Rateio das Despesas Administrativa/Custeio Indireto 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 264.000,00 

TOTAL R$ 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 631.469,95 7.577.639,40 
 

 
TOTAL DAS DESPESAS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Total R$ Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês 

1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 1.584.420,20 19.013.042,40 

 
DÉFICIT/SUPERÁVIT 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Total R$ Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
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DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 
Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês 

Total R$ 
1. Reformas - - - - - - - - - - - - - 

2. Obras - - - - - - - - - - - - - 

3. Móveis - - - - - - - - - - - - - 

4. Equipamentos - - - - - - - - - - - - - 
 

 
TOTAL DE DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Total R$ 

Mês Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês MêS Mês 

- - - - - - - - - - - - - 

 
 

2. Modelo de Planilha de Despesas Mensais 

Receitas e Despesas Operacionais                           

RECEITAS OPERACIONAIS MÊS 01-
ANO 

MÊS 02-
ANO 

MÊS 03-
ANO 

MÊS 
04-ANO 

MÊS 05-
ANO 

MÊS 
06-ANO 

MÊS 07-
ANO 

MÊS 08-
ANO 

MÊS 09-
ANO 

MÊS 10-
ANO 

MÊS 11-
ANO 

MÊS 12-
ANO TOTAL 

Repasse Contrato de Gestão (Fixo + 
Variável)                           

Repasse Programas 
Especiais/Eventuais                           

Total (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado de Aplicação Financeira                           

Reembolso de Despesas                          
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Obtenção de Recursos Externos à SSB                           

"Demais Receitas" (Convênios)                           

"Receitas Extras"                           

Outras Receitas                           

Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Geral das Receitas (1) + (2)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DESPESAS OPERACIONAIS                           

1. Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.1. Ordenados                           

  1.2. Encargos Sociais                           

  1.3. Provisões (13º+Férias)                           

  1.4. Benefícios                           

  1.5. Outras Formas de Contratação 
(Ex. RPA) 

                          

2. Material/Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2.1 Materiais Médico Hospitalar                           

  2.2 Medicamentos                           

3. Materiais Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Material de Higienização                            

  3.2 Material/Gêneros Alimentícios                            

3.3 Material Expediente                            

 3.4 Combustível                            

 3.5 GLP                           

3.6 Material de Manutenção                           

 3.8 Outras Despesas com Materiais 
Diversos                           

3.9 Enxoval – lavanderia                           

3.10 Esterilização de Instrumentais                           
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3.11 Dedetização e desratização                           

4. Seguros/Impostos/Taxas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)                            

4.2. Impostos/Taxas (Ex.: IOF, Taxas 
Bancárias, ARPE, etc.)                           

5. Gerais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Telefonia                            

5.2 Água                            

5.3 Energia Elétrica                           

5.4 Outras Despesas Gerais                            

6. Depreciação                           

7. Prestação de Serviços Terceiros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1 Assistenciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.1 Pessoa Jurídica                           

7.1.2 Pessoa Física                           

7.1.3 Cooperativa                           

7.2 Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2.1 Pessoa Jurídica                           

7.2.2 Pessoa Física                           

7.2.3 Cooperativa                           

Total Geral das Despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déficit/Superávit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Investimentos                           

8.1 Equipamentos                           

8.2 Móveis e Utensílios                           

8.3 Obras e Construções                           

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO VII 
 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

À  

Comissão Especial de Seleção 

Processo Administrativo nº. 2200/2021 

Chamamento Público nº. 02/2021 

 

Objeto: Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, associação 

ou fundação, em conformidade com a Lei Municipal nº 799 de 05 de março de 2018 

e suas modificações, Decreto Municipal n° 3.417 de 29 de abril de 2021 e suas 

modificações e art. 24, inciso XXIV, da Lei n° 8.666 de 1993 para celebração de 

contrato de gestão com o Município de Araçariguama - SP, objetivando o 

gerenciamento, operacionalização e execução das seguintes ações e serviços de 

saúde no âmbito do Município de Araçariguama: Pronto Atendimento de 

Araçariguama – 24 horas, Farmácia Popular e dos Programas Estratégicos – 

24 horas, Centro de Atenção Psicossocial, Ambulatório de Especialidades 

Médicas, Serviço de Fisioterapia, Residência Terapêutica, Unidade Básica de 

Saúde Cintra Gordinho, Unidade Básica de Saúde Terra Baixa. 

 

Declaramos que o proponente _________________________________________, 

visitou os seguintes locais: 

a. Pronto Atendimento de Araçariguama – 24 horas  

b. Farmácia Popular e dos Programas Estratégicos – 24 horas;  

c. Centro de Atenção Psicossocial, Ambulatório de Especialidades Médicas; 

d. Serviço de Fisioterapia; 

e. Residência Terapêutica;  

f. Unidade Básica de Saúde Cintra Gordinho; 
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g. Unidade Básica de Saúde Terra Baixa. 

 

Todos objeto do Chamamento Público em questão. 

 

Araçariguama ______ de _________________ de __________ 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Carimbo, nome, assinatura do responsável pela Prefeitura do Município de 

Araçariguama) 

 

 

 

_____________________________________ 

(Carimbo, nome, assinatura do proponente) 
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ANEXO VIII 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE GESTÃO 
 
 

CONTRATO N° ......./2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2021 
PROCESSO N.º 2200/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA 
 

 

Aos ..... de .......... de 2021 (dois mil e vinte e um), na sede da Prefeitura Municipal 
de Araçariguama, Estado de São Paulo, presente as partes, entre si justas e 
contratadas, a saber: de um lado o MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Rua Leopoldo da Silva, 
nº 1.000, Araçariguama/ SP, inscrita no C.N.PJ. sob nº. 58.993.577/0001-21, neste 
ato representado pelo Secretário Municipal, Sr. .........................., brasileira, casada, 
portadora do RG n.º ......................., CPF n.º ....................., residente e domiciliada 
na Rua ........................, nº. ......, Bairro ....................... – .................................  – SP 
– CEP: .........-........, doravante denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e de 
outro lado,...................., Organização Social de Saúde, inscrita no C.N.P.J.     sob o    
nº............., com sede no endereço..............., com estatuto registrado no 
.........Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Cidade 
de........,  sob o nº......, neste ato representado(a) por,...................(cargo), brasileiro 
(a), portador(a) de cédula de identidade RG nº............e inscrito(a) no CPF sob o 
nº.............., doravante nomeada “CONTRATADA”, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE GESTÃO, com fundamento na Lei Municipal n° 799 de 2018 e no 
Decreto Municipal n° 3.417 de 2021, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o gerenciamento e 
execução das ações e serviços de saúde no Pronto Atendimento de Araçariguama 
– 24 horas, Farmácia Popular e dos Programas Estratégicos – 24 horas, Centro de 
Atenção Psicossocial, Ambulatório de Especialidades Médicas, Serviço de 
Fisioterapia, Residência Terapêutica, Unidade Básica de Saúde Cintra Gordinho, 
Unidade Básica de Saúde Terra Baixa. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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2.1. Para a qualificada, integral e correta execução deste CONTRATO DE 
GESTÃO, a CONTRATADA se compromete a cumprir, além das determinações 
constantes da legislação  federal e municipal que regem a presente contratação, as 
seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações: 
 
2.1.1. Executar as metas, o orçamento e as atividades previstas no Programa de 
Trabalho; 
 
2.1.2. Apresentar os Relatórios de Prestações de Contas, nos prazos previstos, 
em consonância com as demais cláusulas e condições estabelecidas neste 
CONTRATO DE GESTÃO; 
 
2.1.3. Fornecer tempestivamente as informações e documentos relacionados à 
execução deste CONTRATO DE GESTÃO, sempre que solicitados pela 
CONTRATANTE, assim como  facilitar a supervisão e fiscalização da execução do 
objeto, permitindo o acompanhamento “in loco” quando solicitado; 
 
2.1.4. Manter, ao longo de toda a execução deste CONTRATO DE GESTÃO, as 
condições de qualificação como Organização Social no município de Araçariguama; 

 
2.1.5. O regulamento próprio contendo os procedimentos que a ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras 
com emprego de recursos provenientes do Poder Público, deverá ser submetido à 
aprovação prévia da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 75 
(setenta e cinco) dias contados da data da assinatura do contrato de gestão. 
 
2.1.6. Manual de Recursos Humanos, no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) 
dias contados da data da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO contendo os 
elementos indicados a seguir, garantindo a publicação de suas eventuais 
atualizações em no máximo 30 (trinta) dias da alteração promovida: 
 
a) as diretrizes de contratações de pessoal por meio de procedimentos objetivos 
e impessoais; 
 
b) parâmetros adotados para remuneração e vantagens de qualquer natureza a 
serem percebidas por seus empregados, incluídos seus dirigentes; 
 
c) planos de cargos, salários e benefícios de seus empregados, incluídos seus 
dirigentes, bem como critérios de correções e progressões salariais; 
 
d) informações gerais sobre normas trabalhistas, segurança do trabalho, infrações, 
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medidas  disciplinares e ouvidoria. 
 
2.1.7. Contratar pessoal necessário para a execução das atividades previstas 
neste CONTRATO DE GESTÃO por meio de procedimento seletivo próprio, nos 
termos de seu manual de recursos humanos, garantindo foco na qualificação, 
experiência e compromisso público, com objetividade, impessoalidade e ampla 
publicidade dos processos seletivos e de seus resultados. 
 
2.1.8. Cumprir a legislação trabalhista, inclusive normas que disciplinam 
segurança e medicina do trabalho, bem como manter em dia o pagamento das 
obrigações tributárias e previdenciárias, fornecendo certidões negativas e de 
regularidade fiscal, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE; 
 
2.1.9. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais na contratação de pessoal para as atividades previstas neste 
CONTRATO DE GESTÃO e, no que concerne à contratação de empresas de 
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, manter estrita fiscalização 
quanto ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal; 
 
2.1.10. Levar em conta a remuneração percebida em entidades congêneres, para 
as mesmas  funções, a economicidade no uso de recursos públicos e a razoabilidade 
em relação aos valores praticados no setor público, ao atribuir a remuneração e 
vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos diretores e empregados 
da CONTRATADA; 
 
2.1.10.1. As despesas com a remuneração e vantagens de qualquer natureza de 
cada um dos funcionários da entidade, incluindo seu corpo diretivo e gerencial, 
advindas da utilização de recursos do contrato de gestão, deverão se adequar à 
viabilidade orçamentária sem prejuízo das atividades finalísticas. 
 
2.1.11. Em atendimento ao princípio da publicidade e à transparência nos 
contratos administrativos, a ORGANIZAÇÃO SOCIAL deverá adotar mecanismos de 
transparência relativos aos valores praticados com remuneração e vantagens de 
qualquer natureza de seus empregados e dirigentes. 
 
2.1.12. Administrar 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, mantendo em perfeitas condições de uso os 
imóveis, bens, equipamentos e instrumentais necessários para a realização das 
atividades contratadas, cujos inventários atualizados constarão dos devidos Termos 
de Permissão; 
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2.1.13. Manter em perfeitas condições de integridade, segurança e regularidade 
legal, os imóveis permitidos ao uso, durante a vigência do CONTRATO DE 
GESTÃO, promovendo ações e esforços acordados com a CONTRATANTE, para 
as regularizações e melhorias necessárias; 
 
2.1.14. Efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, 
relacionados aos imóveis e atividades avençados, com coberturas em valores 
compatíveis com as edificações e usos; 
 
2.1.15. Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de danos, material e/ou 
moral, decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa (negligência, imperícia 
ou imprudência) de seus agentes, causados ao Município, aos usuários dos 
serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, 
podendo contratar seguro contra tais danos com recursos do presente contrato; 
 
2.1.16. A responsabilidade de que trata o item 2.1.15 desta cláusula estende-se 
aos casos de dano causado por falhas relativas à prestação dos serviços, nos 
termos do artigo 14 da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor); 
 
2.1.17. Atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e 
igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos de saúde e observando 
a legislação especial e de proteção ao idoso, à criança, ao adolescente e pessoa 
com deficiência; 
 
2.1.18. Cumprir as obrigações determinadas nas demais cláusulas e anexos desse 
contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
3.1. Para a qualificada, integral e correta execução deste CONTRATO DE 
GESTÃO, a CONTRATANTE se compromete a cumprir, além das determinações 
constantes da legislação  federal e municipal que regem a presente contratação, as 
seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações: 
 
3.1.1. Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessários à 
execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, nos prazos, valores e 
condições estipulados, para o fim de cumprimento de metas e demais obrigações 
pela CONTRATADA; 
 
3.1.2. Programar no orçamento do Município, para os exercícios subsequentes ao 
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da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos necessários, nos 
elementos financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual; 
 
3.1.3. Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante Termos de Permissão 
de Uso; 
 
3.1.4. Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula e 
manter atualizados os processos relacionados aos referidos Termos; 
 
3.1.5. Publicar no Portal da Transparência da CONTRATANTE o CONTRATO DE 
GESTÃO assinado com todos os seus Anexos, bem como todos os termos de 
aditamento em até 30 (trinta) dias de sua formalização; 
 
3.1.6. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os resultados da execução deste 
CONTRATO DE GESTÃO, emitindo pareceres periódicos mensais e anuais 
referentes ao cumprimento das atividades descritas no Programa de Trabalho, 
demais obrigações e compromissos de informação assumidos pela CONTRATADA, 
nos prazos previstos, atendendo a todas as cláusulas e condições estabelecidas 
neste CONTRATO DE GESTÃO e em regulamento específico; 
 
3.1.7. Promover, observado o interesse público e as disposições legais 
pertinentes, o afastamento de servidores públicos cedidos para exercício na 
Organização Social de Saúde; 
 
CLÁUSULA QUARTA RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1. Os recursos vinculados ao CONTRATO DE GESTÃO, para os fins do 
disposto neste iinstrumento, são assim constituídos: 
 
4.1.1 Repasses de recursos provenientes da CONTRATANTE e os rendimentos 
de suas  aplicações. 
 
4.1.2. Receitas Diversas: oriundas de patrocínios, fomentos e incentivos, tais como 
doações, legados, apoios e contribuições de pessoas físicas e jurídicas nacionais e 
estrangeiras com ou sem uso de leis de incentivo, destinados à execução dos 
objetivos deste CONTRATO DE  GESTÃO. 
 
4.2. Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, 
conforme atividades, metas e compromissos especificados no Programa de 
Trabalho, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, mensalmento, o valor de 
R$ 1.420.000,00 (um milhão quatrocentos e vinte reais). 
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4.2.1. A referência de repasse anual para o ano de 2021 é de R$ 8.520.000,00 (oito 
milhões quinhentos e vinte reais) e o repasse para o corrente ano será proporcional 
ao período de execução,a partir da data de assinatura do contrato. 
4.2.2. Os valores anuais de repasse poderão ser reajustados, com base no IPCA 
ou outro índice que venha a substituí-lo ou poderão ser corrigidos, mediante termo 
de aditamento, em razão de variações dos valores das despesas previstas nos 
centros de custos e rubricas orçamentárias, incluindo aquelas decorrentes de 
acordo, convenção ou dissídio coletivo da classe, desde que haja disponibilidade 
financeira específica para este fim. 
 
4.3. O valor fixado no item 4.2. desta cláusula poderá ser alterado, com o 
consequente ajuste   nas metas convencionadas, por meio de termo aditivo, em razão 
da disponibilidade orçamentária do Município ou de comum acordo entre as Partes. 
 
4.4. A CONTRATADA deverá aplicar os recursos financeiros transferidos em 
decorrência do CONTRATO DE GESTÃO, enquanto não utilizados, em opções de 
investimentos que ofereçam segurança de rendimento financeiro positivo, 
demonstrando resultados apurados e  destinando-os integralmente à execução do 
Programa de Trabalho. 
 
4.5. A CONTRATADA deverá manter ao menos duas contas bancárias distintas e 
específicas sob sua titularidade, para gestão dos recursos relacionados a este 
CONTRATO DE GESTÃO, conforme segue: 
 
4.5.1. Conta de recursos de repasse: para movimentação e aplicação dos recursos 
financeiros repassados pela CONTRATANTE, com a finalidade de viabilizar a 
execução do CONTRATO DE GESTÃO. 
 
4.5.2. Conta de provisionamento para pagamento de direitos trabalhistas, 13º 
salário e férias   de pessoal, observando a CONTRATADA, em sua utilização 
eventual, as seguintes regras: 
 
a) a CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a documentação 
pertinente, com os devidos esclarecimentos referentes à movimentação efetuada, 
em até 15 (quinze) dias corridos; 
 
b) o ressarcimento à CONTRATANTE, ao final do CONTRATO DE GESTÃO, do 
eventual saldo financeiro remanescente na conta de recursos de provisionamento; 
 
c) a aplicação do montante de recursos depositados nesta conta de acordo com o 
estipulado no item 4.4; 
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d) os rendimentos da conta de provisionamento poderão ser transferidos para a 
“conta de recursos de repasse”, mediante autorização da CONTRATANTE, 
devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas 
do ajuste, e aplicados, exclusivamente, no objeto de sua finalidade; 
 
e) a conta de recursos de provisionamento deverá ser recomposta pela 
CONTRATANTE caso atinja o piso de 30% (trinta por cento) do valor total inicialmente 
repassado, nos dois primeiros  anos de vigência do CONTRATO DE GESTÃO, até 
a cessação das obrigações trabalhistas anteriores à assinatura do presente ajuste. 
 
4.6. As contas referidas nos itens anteriores devem ser abertas em Banco Oficial 
(Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), específicas e exclusivas para a 
execução do CONTRATO DE GESTÃO, de modo que os recursos não sejam 
confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA: 
 
4.7. Não serão vinculadas ao CONTRATO DE GESTÃO contas correntes de 
titularidade da CONTRATADA que recebam contribuições de associados, doações 
de pessoas físicas ou jurídicas para a CONTRATADA não destinadas à execução 
do objeto contratual, e ainda os recursos de qualquer outra natureza não oriundos 
nem vinculados a ações específicas do CONTRATO DE GESTÃO. 
 
4.8. É vedada a utilização dos recursos repassados pela CONTRATANTE ou 
daqueles vinculados à execução deste CONTRATO DE GESTÃO em finalidade 
distinta das atividades  referidas neste instrumentoe e no Plano de Trabalho. 
 
4.9. É vedada a contratação de pessoas físicas e jurídicas impedidas de contratar 
com a Administração Pública, assim como de cônjuges, companheiros, parentes 
colaterais ou afins  até o terceiro grau dos membros da Diretoria e do Conselho de 
Administração da CONTRATADA. 
 
4.10. Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada 
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade do depósito em conta bancária. 
 
4.11. A CONTRATADA deverá implementar mecanismos de controle de todos os 
pagamentos realizados no âmbito deste CONTRATO DE GESTÃO, estruturados 
por centros de custos e rubricas orçamentárias previstos no Programa de Trabalho, 
e adotar rotinas de forma a não ultrapassar o valor aprovado para cada centro de 
custo. O acréscimo de novos centros de custo e rubricas orçamentárias depende de 
aditamento ao Programa de Trabalho. 
 
4.12. É permitido o remanejamento de recursos referentes ao Programa de 
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Trabalho, entre centros de custo, mediante acordo entre as partes prévio e 
formalizado por escrito, desde que  não altere o valor global da parceria. 
 
4.13. Todos os recursos relativos à execução do objeto deste CONTRATO DE 
GESTÃO serão considerados recursos públicos, aplicando-se, portanto, os 
princípios da Administração Pública a sua utilização. 
 
4.14. Os bens permanentes adquiridos com recursos públicos deverão ser 
incorporados ao patrimônio público ao término da parceria ou no caso de 
desqualificação ou extinção da organização social parceira. 
 
4.15. Os bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com 
recursos da parceria, serão mantidos na titularidade do Município de Araçariguama, 
quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado para 
celebração de novo contrato com outra organização social após a consecução do 
objeto, ou para execução direta do objeto pela administração pública municipal. 
 
4.16. Somente serão permitidos os pagamentos de diárias e despesas com viagens 
em razão de deslocamentos dos funcionários e dirigentes da CONTRATADA se os 
deslocamentos forem pertinentes ao cumprimento das atividades e metas previstos 
no Programa de Trabalho, necessários para tanto e realizados para localidade 
diversa do Município de Araçariguama. 
 
CLÁUSULA QUINTA – SISTEMA DE REPASSE DE RECURSOS 
 
5.1. Para o exercício de 2021, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA o 
valor proporcional ao período efetivo de execução deste contrato no presente 
exercício, a contar da data de assinatura do contrato, tendo por referência o valor 
anual de R$ 17.040.000 (dezessete milhões e quarenta mil reais). O valor a ser 
repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas 
respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes. 
 
5.2. Os recursos vinculados à execução do CONTRATO DE GESTÃO serão 
transferidos à CONTRATADA por meio da conta bancária de repasse mencionada 
no item 4.5.1. supra. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será acompanhada pela 
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, que serão responsáveis pela 
verificação e fiscalização periódica do cumprimento quantitativo e qualitativo das 
ações, metas e obrigações previstas neste CONTRATO DE GESTÃO e no Plano 
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de Trabalho. 
 
6.2. Compete à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização elaborar e analisar 
o relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo 
específico entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhados da 
prestação de contas apresentada pela Organização Social, ao término de cada 
exercício financeiro (prestação de contas final) e a mensal. 

 
6.3. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização deverá reunir-se, 
ordinariamente, pelo menos a cada 30 (trinta) dias, para avaliação da execução do 
contrato de gestão, com base nas metas contratualmente estipuladas, nos 
resultados efetivamente alcançados e no cumprimento dos respectivos prazos de 
execução. 

 
6.4. Compete, ainda, à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, nas 
reuniões ordinárias, analisar a prestação de contas correspondente e elaborar 
relatório parcial conclusivo (relatório mensal) sobre a análise procedida. 

 
6.5. Das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização serão 
lavradas atas, as quais deverão ser assinadas por todos os presentes. 

 
6.6. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização encaminhará os relatórios 
referidos para a  Secretária Municipal de Saúde.  

 
6.7. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará os relatórios no sítio eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Araçariguama. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
7.1. A CONTRATADA prestará regularmente contas mensal, quadrimestral, anual 
e final; bem como a qualquer momento em caráter excepcional, por solicitação da 
CONTRATANTE ou dos órgãos de controle. 
 
7.2. A análise periódica dos resultados desta avença será feita pela Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização. 

 
7.3. A verificação de que trata o item 7.2. deverá levar em conta os impactos 
decorrentes de  eventuais atrasos no repasse de recursos pela CONTRATANTE. 

 
7.4. Demais regras e procedimentos para a prestação de contas, serão objeto de 
regulamento do Poder Executivo. 

 



 

81  
 

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
8.1. A vigência do Contrato de Gestão será de 12 (meses) meses a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 
60 (sessenta) meses. 
 
8.2. A prorrogação levará em consideração a manifestação favorável da Comissão 
de Acompanhamento e Fiscalização, relatando boa execução da parceria e 
cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO DE GESTÃO. 

 
8.3. Caso uma das partes não tenha interesse em prorrogar a vigência do contrato, 
deverá avisar a outra parte com antecedência de 3 (três) meses. 

 
8.4. Não obstante o prazo estipulado no item 8.1 supra, a vigência contratual nos 
exercícios subsequentes ao da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO estará 
sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos 
aprovados nas respectivas Leis  Orçamentárias de cada exercício, para atender às 
respectivas despesas. 

 
8.5. Ocorrendo a resolução do CONTRATO DE GESTÃO com base na 
indisponibilidade dos  recursos previstos no parágrafo anterior, a CONTRATADA não 
terá direito a qualquer espécie de indenização, sendo garantidos pela 
CONTRATANTE os custos com a desmobilização, incluindo os custos de rescisão 
de quaisquer contratos celebrados com terceiros, se houver, e os demais 
compromissos já assumidos para execução do presente CONTRATO DE GESTÃO 
até a data do encerramento contratual, caso os recursos existentes nas contas 
bancárias referidas no item 4.7 não sejam suficientes para saldar as obrigações. 

 
8.6. Como alternativa à resolução do CONTRATO DE GESTÃO com base na 
indisponibilidade dos recursos previstos no item 8.2, as Partes poderão optar por 
manter a sua continuidade, reduzindo de comum acordo as atividades contidas no 
Programa de Trabalho enquanto perdurar a indisponibilidade de recursos ou até o 
encerramento da vigência, mediante a celebração de aditivo contratual. 
 
CLÁUSULA DEZ – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
10.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser alterado a qualquer tempo, 
de comum acordo, mediante prévia justificativa por escrito, sendo a alteração 
formalizada por meio de Termo de Aditamento ao presente CONTRATO DE 
GESTÃO. 
 
CLÁUSULA ONZE ENCERRAMENTO CONTRATUAL 
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11.1. A CONTRATADA deverá encerrar as atividades objeto do CONTRATO DE 
GESTÃO na data definida para o encerramento contratual e restituir à 
CONTRATANTE todos os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido pelos 
Termos de Permissão de Uso, bem como transferir os bens móveis adquiridos na 
vigência do presente contrato, nos termos a serem definidos em Plano de 
Desmobilização a ser elaborado   pela CONTRATANTE. 
 
11.2. A CONTRATADA deverá transferir ao Município os recursos financeiros 
provenientes ou decorrentes do CONTRATO DE GESTÃO, depositados nas contas 
bancárias referidas no item 4.7, na data do encerramento contratual, ressalvando-
se os recursos financeiros necessários para a cobertura de despesas relacionadas 
à execução contratual cujo pagamento só possa ocorrer posteriormente ao 
encerramento contratual (tais como contas de utilidades públicas) e as despesas do 
próprio encerramento (tais como auditoria independente e publicação no Diário 
Oficial dos relatórios e balanços auditados). 
 
11.3. Após o encerramento contratual, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias para 
quitar todas  as obrigações financeiras referentes ao CONTRATO DE GESTÃO, e 
restituir à CONTRATANTE os remanescentes financeiros do CONTRATO DE 
GESTÃO que ainda estiverem sob sua responsabilidade. 
 
11.4. Na hipótese de haver saldo remanescente ou excedente financeiro gerado ao 
longo da execução contratual resultante dos repasses feitos pela CONTRATANTE, 
esse saldo ou excedente deverá ser restituído à CONTRATANTE quando do 
encerramento contratual, salvo  nos casos em que a mesma Organização Social seja 
selecionada por meio de Chamamento  Público para dar continuidade à gestão do 
objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO, ocasião que esses valores serão 
reprogramados no objeto da nova parceria. 
 
11.5. Na hipótese da mesma Organização Social ser selecionada por meio de 
Chamamento  Público para dar continuidade à gestão do objeto do presente 
CONTRATO DE GESTÃO, o montante relativo aos saldos de repasse deverá ser 
transferido para a conta corrente do novo Contrato  de Gestão em seu primeiro dia 
útil de vigência, abatendo-se o valor correspondente do total previsto para o primeiro 
repasse do novo instrumento contratual. 
 
11.6. Na hipótese da mesma Organização Social ser selecionada por meio de 
Chamamento  Público para dar continuidade à gestão do objeto do presente 
CONTRATO DE GESTÃO e considerado o regime de competência, o montante 
correspondente às provisões de natureza trabalhista do quadro de empregados e 
dirigentes da CONTRATADA, relativo a férias, décimo terceiro salário e respectivos 
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encargos na data de encerramento contratual, deverá ser transferido para a 
respectiva conta contábil do novo Contrato de Gestão e, consequentemente, a sua 
obrigação de pagamento. 
 
11.7. Caso o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO seja novamente submetido 
a chamamento público, os recursos de provisionamento poderão, mediante 
autorização da Secretaria Municipal de Saúde, ser transferidos à nova entidade 
gestora, para constituição de reservas com a mesma finalidade. 
 
11.8. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações 
administrativas/financeiras e operacionais necessárias à gestão pela entidade 
vencedora do subsequente chamamento público, incluindo quadro de empregados, 
em conformidade com o Plano de Desmobilização  elaborado pela CONTRATANTE, 
caso não seja a própria CONTRATADA a vencedora do novo chamamento. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DENÚNCIA E RESCISÃO 
 
12.1. Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser 
encerrado de comum acordo, ser denunciado, mediante notificação prévia com 
antecedência mínima de        3 (três) meses e ser resolvido por infração legal ou 
descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, devendo ser elaborado Plano 
de Desmobilização pela CONTRATANTE para proceder ao encerramento 
contratual. 
 
12.2. Em caso de rescisão por culpa, dolo ou má gestão por parte da 
CONTRATADA, comprovados com observância do devido processo legal, a 
CONTRATANTE providenciará a imediata revogação da permissão de uso de bens 
públicos e a cessação dos afastamentos dos servidores públicos colocados à 
disposição da CONTRATADA, não cabendo a está direito a qualquer indenização. 
 
12.3. Em caso de denúncia por parte da CONTRATANTE, o Município arcará com 
os custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela Organização Social, bem 
como pelas dívidas assumidas contratualmente pela CONTRATADA com 
fornecedores e prestadores de serviços para execução do objeto do contrato, caso 
os recursos existentes nas contas bancárias não sejam suficientes para saldar as 
obrigações. 
 
12.4. Em caso de denúncia por parte da CONTRATADA, esta se obriga a continuar 
realizando as atividades que constituem objeto do presente CONTRATO DE 
GESTÃO, por um prazo mínimo de 3 (três) meses, contados a partir da denúncia, 
desde que se comprove aexistência, na data da denúncia, de saldos contratuais 
provenientes de recursos repassadosque possam suportar a execução contratual 
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ou, caso contrário, que não seja interrompido o fluxo de recursos a serem 
repassados pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TREZE – DAS SANÇÕES 
 
13.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante 
deste edital e do CONTRATO DE GESTÃO, autorizará a CONTRATANTE a 
aplicar em cada caso, com observância do direito ao contraditório e ampla defesa, 
as sanções previstas nos art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações 
posteriores, quais   sejam: 
 
13.1.1. Advertência; 
 
13.1.2. Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como 
de celebrar convênios e parcerias com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
 
13.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar, bem como celebrar 
convênios e parcerias com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde que 
ressarcida a administração dos prejuízos resultantes e  depois de decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no item 13.1.2.; 
 
13.1.4. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 
 
a. Pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, que não diga respeito 
diretamente a execução do objeto, multa de 0,5 % a 10 % (de meio ponto percentual 
até dez por cento) do valor mensal do repasse;  
 
b. Pelo inexecução contratual, multa de 0,5 % a 10 % (de meio ponto percentual 
até dez por cento) do valor referente ao serviço ou parcelas de serviço não 
executados; 
 
c. Pela rescisão do CONTRATO DE GESTÃO por culpa da CONTRATADA,  
multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor mensal do repasse. 
 
13.2. A imposição das penalidades previstas na cláusula 11.1, será proporcional à 
gravidade do fato que a motivar, consideradas as circunstâncias objetivas do caso, 
e dela será notificada a CONTRATADA. 
 
13.3. As sanções previstas nas cláusulas 13.1.1 e 13.1.2 e 13.1.3 poderão ser 
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aplicadas juntamente com a sanção prevista na cláusula 13.1.4. 
 
13.4. Caberá recurso ao Prefeito Municipal em face da decisão que aplicar à 
CONTRATADA quaisquer das sanções indicadas nesta cláusula, no prazo de 5 
(cinco) dias, contados a partir da data de publicação, na imprensa oficial, da decisão 
recorrida. 
 
13.5. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não 
suprime o direito da CONTRATANTE de exigir indenização integral pelos prejuízos 
que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus 
usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética 
do autor do fato. 

 
CLÁUSULA CATORZE – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
14.1. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade 
suplementar exercida pela CONTRATANTE sobre a execução das atividades, 
metas e compromissos previstos no presente CONTRATO DE GESTÃO, a 
CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa da 
CONTRATANTE, ficando certo que a alteração    decorrente de tais competências 
normativas será objeto de termo aditivo, ou de notificação dirigida à CONTRATADA. 
 
14.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar à CONTRATADA 
informação e documentações quando julgar necessários esclarecimentos para o 
acompanhamento das atividades da CONTRATADA. 
 
14.3. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, mediante justificativa 
apresentada à Secretaria Municipal de Saúde, 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. 
 
14.4. O pagamento de remuneração da equipe pela CONTRATADA com recursos 
do presente contrato não gera vínculo trabalhista com o poder público. 
 
14.5. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar 
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não 
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de 
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto  ao objeto deste contrato, ou de 
outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e 
colaboradores ajam da mesma forma. 



 

86  
 

14.6. Os agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de 
Contas têm livre acesso aos processos, aos documentos e às informações 
relacionadas a este contrato, bem como aos locais de execução do respectivo 
objeto. 
 
14.7. A administração poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela 
execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar a sua 
descontinuidade. 
 
14.8. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas, a CONTRATADA deve manter em seu arquivo os documentos 
originais que compõem a prestação de contas. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO FORO 
 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Roque, para dirimir quaisquer questões 
oriundas deste CONTRATO DE GESTÃO, que não puderem ser resolvidas pelas 
Partes. 
 
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de 
igual teor e forma. 
 
Araçariguama,  de de 2021. 
 
 

CONTRATANTE: IVONE ALVES ARAÚJO 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

CONTRATADA (Nome completo do Representante Legal da OS) (Razão 
Social completa da  OS) 

 
Testemunha 1: 
 
NOME: 
RG: 
 
Testemunha 2: 
 
NOME: 
RG: 
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ANEXO IX 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2021 
PROCESSO N.º 2020/2021 
 
OBJETO: contratação de Organização Social para o gerenciamento e execução 
das ações e serviços de saúde no Pronto Atendimento de Araçariguama – 24 horas, 
Farmácia Popular e dos Programas Estratégicos – 24 horas, Centro de Atenção 
Psicossocial, Ambulatório de Especialidades Médicas, Serviço de Fisioterapia, 
Residência Terapêutica, Unidade Básica de Saúde Cintra Gordinho, Unidade 
Básica de Saúde Terra Baixa. 
 
AO 
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
,...................., Organização Social de Saúde, inscrita no C.N.P.J sob o    nº............., 
com sede no endereço..............., com estatuto registrado no .........Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Cidade de........,  sob o 
nº......, neste ato representado(a) por,...................(cargo), brasileiro (a), portador(a) 
de cédula de identidade RG nº............e inscrito(a) no CPF sob o nº.............., 
DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE: 
 
 
I. Não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração Pública e com o Município de Araçariguama; 
 
II. que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99. 

 
_______,  de de 2021. 
 
 

(Nome completo do Representante Legal da OS)  
(Razão Social completa da  OS) 
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ANEXO X 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADA: __________________________________________________ 
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): ___________________________ 
OBJETO: _______________________________________________________ 
VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): ________________________ 
EXERCÍCIO (1):  _________________________________________________ 
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL : (2)________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de 
contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 
TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade 
beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo 
TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
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consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: ________________________________________________ 
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________________ 
CPF:____________________________ 

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________________ 
CPF:___________________________________________________________ 
Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo: 
Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: _____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas: 
Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: _____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

 (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de 
contas. 
 (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
 

 


