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PROCESSO Nº 003/2022 

 
 
 

 
INSTITUIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 

AMAPÁ – SESA/AP 

 

 
O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DO AMAPÁ – SESA / AP, torna público para conhecimento dos interessados, que Irá 

realizar o processo público de seleção para a escolha de entidade de direito privado, 

sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS na área de 

atuação em unidade hospitalar para celebrar Contrato de Gestão visando o 

gerenciamento e a operacionalização do Hospital Regional de Porto Grande. 

 
A presente Seleção será processada nos termos da Lei Estadual nº 0599/2001, do 

Decreto Estadual nº 1.024/2017, com obediência as Normas Federais vigentes sobre 

a matéria e as Normas do Sistema Único de Saúde – SUS, emanadas pelo Ministério 

da Saúde – MS, pela ADI 1923/DF, além de condições fixadas neste Edital e seus 

anexos, que poderão ser obtidos na Secretaria de Estado de Saúde do Amapá 

localizada à Avenida Anhanguera, 265, Bairro Beirol, Macapá – AP, CEP 68902-005 

ou pelo site: saúde.portal.ap.gov.br 
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1. OBJETO 

 
1.1. É objeto deste Edital a seleção de entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS para celebrar 

Contrato de Gestão visando o gerenciamento e a operacionalização dos 

serviços de saúde do Hospital Regional de Porto Grande, de acordo com as 

especificações constantes no Termo de referência, cláusulas e condições do 

presente edital. 

 
 

2. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Em consonância com os princípios da publicidade e da isonomia, bem como o 

art. 7o do Decreto no 1.024/2017, poderão participar deste Chamamento Público 

todas as entidades privadas, sem fins lucrativos, qualificadas no âmbito da 

secretaria de Estado da Saúde-SESA como Organizações Sociais de Saúde- 

OSSs, interessadas no certame, que em seu Estatuto tenham previstos objetivos 

na área da saúde e que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste 

Edital. 

2.2. Somente poderão participar deste Chamamento Público as Entidades que não 

tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou punidas com 

suspensão do direito de firmar Convênios ou outros ajustes com o Governo do 

Estado do Amapá. 

2.3 A visita técnica pela Entidade será obrigatória e terá caráter eliminatório. 
 

2.4 A Entidade interessada deverá examinar todas as disposições deste Edital e 

seus Anexos, implicando a apresentação de documentação e respectivas 

propostas na aceitação incondicional dos termos deste instrumento convocatório. 

2.5 Não se admitirá a inclusão posterior de documentos ou informações que 

deveriam constar originariamente na documentação entregue e exigida para a 

habilitação, exceto se em atendimento às diligências da COMISSÃO DE SELEÇÃO. 

2.6 Somente serão considerados válidos, os PLANOS DE TRABALHO e 

PROPOSTA FINANCEIRA que abranjam a totalidade do objeto, nos exatos termos 

deste Edital e respectivos Anexos. 
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3. CRONOGRAMA 

 
O Processo Público de Seleção compreenderá os seguintes eventos, 

obedecendo os seguintes prazos: 

 
QUADRO 1 – CRONOGRAMA DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO 003/2022 

ETAPA DATA ¹ 

3.1– Divulgação do Edital 24/08/2022 

3.2 – Manifestação de Interesse da OSs em Participar do 
Processo de Seleção 

Até 31/08/2022 

3.3 – Divulgação da relação das entidades que 
manifestaram interesse em participar do processo de 
seleção 

01/09/2022 

3.4 – Realização de Visita Técnica 06/09/2022 

3.5 – Envio da Documentação de Habilitação e do Plano de 
Trabalho 

 
Até 19/09/2022 

3.6 – Análise e Avaliação dos Documentos de Habilitação e do 
Plano de Trabalho 

De 20/09/2022 
Até 23/09/2022 

3.7 – Divulgação de Resultado Preliminar 26/09/2022 

3.8 – Prazo para Interposição de Recursos Administrativos Até 29/09/2022 

3.9 – Para manifestação das contrarrazões Até 04/10/2022 

3.10 – Análise dos Recursos Administrativos Até 07/10/2022 
3.11 – Divulgação do Resultado Final 10/10/2022 

3.12 – Homologação do Resultado Final 13/10/2022 

 

 
Nota: 1 – sujeito a alteração sob interesse da administração pública, dando ciência as 

partes interessadas e com publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

 
3.1. DIVULGAÇÃO DO EDITAL 

 
3.1.1. Ato pelo qual se faz publicar pela imprensa oficial do Estado do Amapá, no dia 

24 de agosto de 2022, este edital de Processo Público de Seleção Nº 003/2022,  que 

a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA/AP, celebrará contrato de gestão 

com entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização 

Social de Saúde – OSS para celebrar Contrato de Gestão visando o gerenciamento e 

a operacionalização dos serviços de saúde no Hospital Regional  de Porto Grande. Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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3.2. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR 

 
Para realizar a manifestação de interesse em participar do EDITAL DO 

PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 003/2022, a entidade interessada deverá 

proceder da seguinte forma: 

 
(a) Até o dia 31/08/2022, a entidade qualificada como OSS, no âmbito da 

SESA/AP, deverá preencher a CARTA DE MANIFESTAÇÃO de interesse 

disponibilizada no Anexo I, e encaminhar ao endereço eletrônico 

cesel@saude.ap.gov.br o registro dessa manifestação. 
 

(b) A carta de manifestação de interesse deverá ser assinada manual ou 

digitalmente com as devidas codificação e autenticação eletrônica pelo 

presidente ou representante legal da OSS interessada. 

 
(c) Em se tratando da carta de manifestação de interesse assinada por 

representante legal da OSS, este deverá juntar cópia deste instrumento que 

lhe outorga tais poderes, o qual deverá estar devidamente autenticado em 

cartório. 

 
(d) A manifestação de interesse que não for apresentado os moldes 

preconizados pelo item (a) será indeferida. 

 
A manifestação de interesse de que trata este Edital assegura a entidade 

qualificada como Organização Social de Saúde no âmbito da SESA/AP, a participar 

do processo público de seleção em tela. 

 

3.3. REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
3.3.1 As visitas técnicas ao Hospital Regional de Porto Grande ocorrerão no dia 

06/09/2022, no horário de 08h00min até às 18h00min. Endereço para visita: 

Avenida 8 DE AGOSTO, S/N, Centro, Porto Grande-AP. 

 
DATA DISPONÍVEL HORÁRIO DISPONÍVEL 

 
 

06/09/2022 

Visita Técnica – OSS 1 – 08h ÁS 10h 

Visita Técnica – OSS 2 – 10h ÀS 12h 

Visita Técnica – OSS 3 – 12h ÀS 14h 

Visita Técnica – OSS 4 – 14h ÀS 16h 

Visita Técnica – OSS 5 – 16h ÀS 18h 
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   06/09/2022 

Visita Técnica – OSS 6 – 16h ÀS 18h 

Visita Técnica – OSS 7 – 16h ÀS 18h 

Visita Técnica – OSS 8 – 16h ÀS 18h 

Visita Técnica – OSS 9 – 16h ÀS 18h 

Visita Técnica – OSS10 – 16h ÀS 18h 

 

 
3.3.2 A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais para a 

execução do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as 

informações necessárias para a elaboração da sua proposta, não cabendo 

à Administração nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos 

dados levantados por ocasião da visita técnica; 

3.3.3 As visitas técnicas deverão ser agendadas a partir da data de publicação 

deste edital através do endereço eletrônico: cesel@saude.ap.gov.br. 

3.3.4 Caso a manifestação de interesse que trata o item 3.2 seja indeferida, o 

agendamento da visita técnica será desconsiderado pela Comissão Especial 

de Seleção – CESEL/SESA/AP. 

3.3.5 A OSS tem 15 minutos de tolerância para atraso referente ao horário de 

agendamento da visita técnica. 

3.3.6 A OSS que realizar a Visita Técnica deverá trazer, obrigatoriamente, 

representante(s) da área técnica, a fim de reconhecer as necessidades 

técnicas que subsidiarão a proposta técnica a ser entregue. 

3.3.7 Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se 

acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para 

colher as informações necessárias à elaboração da sua proposta. 

3.3.8 A Visita Técnica será acompanhada por membros da CESEL/SESA/AP e a 

OSS receberá o Declaração de Visita Técnica, ANEXO II, devidamente 

assinado pela Comissão de Seleção. 

3.3.9 As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos 

que impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços 

deverão ser previamente informadas e autorizadas pela Administração; 

3.3.10 O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos 

prazos ou nas condições do contrato, tampouco alegar quaisquer prejuízos 

ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de 

dados ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços 

objeto do processo de seleção; 
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3.4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DO PLANO DE 

TRABALHO 

 
3.4.1 O representante legal da OSS deverá enviar ao endereço eletrônico 

cesel@saude.ap.gov.br, a Documentação de Habilitação e o Plano de Trabalho, até 

o dia 19/09/2022, entre às 08h00 e 10h00. 

3.4.2 Cada entidade terá até o dia 09/09/2022 para encaminhar a solicitação de 

esclarecimentos à Comissão Especial de Seleção – CESEL pelo endereço 

eletrônico: cesel@saude.ap.gov.br   

3.4.3 As respostas com os devidos esclarecimentos serão dadas até o dia 

14/09/2022 e serão compartilhadas com todos os participantes do certame. 

3.4.4 As entidades deverão assumir todos os custos associados a elaboração de 

suas propostas, não cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos 

necessários à organização e apresentação destas propostas. 

3.4.5 Quando se tratar de dirigente da Organização Social de Saúde, deverá 

apresentar o Ato Constitutivo ou Estatuto em vigor registrado em cartório, 

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

em Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

3.4.6 Quando se tratar de representante designado pela Organização Social de 

Saúde, o credenciamento deverá ser feito por meio de procuração pública ou 

particular, com dados de identificação do representante, devendo constar 

expressamente poderes de representação em todos os atos e termos do Edital. 

3.4.7 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 

01 (uma) Organização Social da Saúde na presente seleção. 

3.4.8 Ficará impedido de quaisquer manifestações em referência a fatos 

relacionados com a presente Seleção, o representante da Organização Social de 

Saúde participante, que não apresentar o instrumento de representação, ou cuja 

documentação não atenda às especificações acima citadas. 

3.4.9 Na análise, julgamento e classificação dos Planos de Trabalho 

apresentados serão observados os critérios definidos no Edital, conforme índices de 

pontuação expressamente determinados. 
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3.5. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 

 
3.5.1 Do Julgamento das Propostas: 

 
3.5.1.1 A ausência de quaisquer documentos do item 1.3.1, da HABILITAÇÃO 

JURÍDICA, ANEXO X, deste Edital, inviabilizará a continuidade da 

Entidade no presente Chamamento Público, prejudicando, dessa 

forma, a sua participação quanto às demais fases. 

3.5.1.2 Somente as entidades consideradas habilitadas na fase de habilitação 

jurídica deste edital, terão seus Planos de Trabalho analisados e 

julgados pela Comissão Especial de Seleção, no período de 20/09/2022 

a 23/09/2022. 

3.5.1.3 Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer 

condições ou vantagens não previstas neste edital. 

3.5.1.4  A ausência de quaisquer documentos exigidos neste Edital, eliminará 

a Entidade do presente Processo Público de Seleção, prejudicando, 

dessa forma, a sua participação quanto às demais fases. 

3.5.1.5  Será considerada inabilitada a Entidade que deixar de apresentar 

qualquer documento exigido no ANEXO X deste EDITAL. 

3.5.1.6  A Comissão de Seleção deverá registrar em ata circunstanciada o 

julgamento das propostas, que deverá ser publicada em DOE, bem 

como os atos decisórios da Comissão Especial de Seleção – CESEL, a 

interposição e o julgamento de recursos. 

3.5.1.7  A Comissão de Seleção a seu critério, poderá promover diligência em 

qualquer fase, para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor das 

declarações solicitadas neste Edital e das comprovações de 

qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica, para 

atestar a veracidade de quaisquer documentos apresentados, ou 

solicitar informações sobre a qualidade dos serviços prestados pela 

Entidade nos locais indicados para fins de comprovação experiência. 

3.5.1.8  A Comissão de Seleção se reserva ao direito de exigir, a qualquer 

tempo, a apresentação do documento original para cotejo com sua 

cópia; 
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3.5.1.9  Os recursos administrativos deverão ser dirigidos à CESEL,  em nome 

do Presidente da Comissão, no prazo previsto no cronograma, deverão 

ser encaminhados ao e-mail da Comissão Especial de Seleção 

(cesel@saude.ap.gov.br), e ainda: 

a) A intimação de todos os atos previstos neste item será feita 

mediante publicação no Diário Oficial. 

b) Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados 

dias úteis aqueles em que houver expediente normal na Sede 

da SESA/AP. 

c) A Comissão Especial de Seleção –CESEL/SESA/AP julgará os 

requerimentos no âmbito do processo de seleção e processará 

os recursos interpostos a serem decididos pelo Secretário de 

Estado da saúde. 

 
3.6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PRELIMINAR 

 
3.6.1. Concluído o julgamento das propostas, a Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá, procederá a publicação, no Diário Oficial do Estado – DOE, do resultado do 

Processo Público de Seleção Nº. 003/2022, apontando as Organizações Sociais de 

Saúde classificadas para gerenciar o Hospital Regional de Porto Grande, conforme 

cronograma estabelecido por este edital. 

 
3.7. PRAZO PARA RECURSOS 

 
3.7.1. Após a publicação do resultado preliminar, será facultada as demais Entidades 

participantes, nos termos da legislação vigente, a interposição de recurso 

administrativo, sem efeito suspensivo, em face de todas as decisões proferidas pela 

Comissão de Seleção, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da publicação do 

resultado preliminar no Diário Oficial do Estado. 

3.7.2 A interposição de recurso será comunicada às demais Entidades, que poderão 

apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03 (três) 

dias úteis contados da notificação do ato. 

3.7.3 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
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3.8. ANÁLISE DOS RECURSOS 

 
3.8.1. O Secretário de Estado da Saúde terá até o dia 07/10/2022 para analisar e 

responder os recursos interpostos. 

 
3.9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
3.9.1. Concluído o julgamento das propostas e encerrado o prazo de análise e 

resposta do(s) recurso(s), a CESEL, divulgará em 10/10/2022, por meio de publicação 

no Diário Oficial do Estado do Amapá, o resultado final das OSS participantes. 

 
3.10. HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
3.10.1 A Secretaria do Estado da Saúde do Amapá, através do seu titular, emitirá ato 

de homologação e procederá a sua publicação, no Diário Oficial – DOE, até o dia 

13/10/2022, apontando a Organização Social de Saúde classificada para gerenciar o 

Hospital Regional de Porto Grande. 

3.10.2 A Organização Social classificada como primeira colocada terá um prazo de 

até 30 (trinta) dias para a assinatura do Contrato de Gestão com a Secretaria de 

Estado de Saúde de Amapá, após a publicação da homologação de resultado final 

em Diário Oficial do Estado. 

3.10.3 A entidade selecionada que deixar de comparecer para a assinatura do 

Contrato de Gestão, perderá o direito de contratação, e será chamada a segunda 

colocada seguindo o mesmo rito. 

 
4. IMPEDIMENTOS 

 
4.1. Estarão impedidas de participar deste edital as entidades: 

(a) Sob processo de liquidação extrajudicial no Art. 2º da Lei 11.101/05; 

(b) Que foram punidas na forma prevista no Art. 87, incisos III e IV, e Art. 88, todos 

da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações; 

(c) Enquadradas nas disposições do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações; 

(d) Que detenham capital estrangeiro em sua constituição; 

(e) Que não atendam aos requisitos previstos neste edital. 

(f) Que não estejam qualificadas no âmbito do Estado do Amapá. 
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5. VALIDADE E SELEÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 
5.1. Fica estabelecida a validade do Plano de Trabalho por 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data do seu recebimento pela Comissão Especial de Seleção. 

Entende-se como Plano de Trabalho o conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão e de qualidade adequados para a gestão e 

operacionalização do atendimento no Hospital Regional de Porto Grande e com 

trabalho técnico gerencial definido no objeto da Seleção; 

5.2. O Plano de Trabalho deve ser elaborado de acordo com o Termo de Referência, 

com respectiva estimativa de despesas referentes a cada atividade; 

5.3. O critério de julgamento do presente edital será definido por pontuação, sendo 

vencedora a entidade que alcançar a maior pontuação total, resultante da somatória 

dos pontos adquiridos de acordo com os temas apresentados no Anexo XII; 

5.4. O Plano de Trabalho será dividido em 4 (quatro) critérios: área de atividade; área 

de qualidade objetiva e do atendimento; área qualificação técnica gerencial; e 

econômico-financeiro. 

5.5. O Plano de Trabalho apresentado nos anexos do presente edital, constarão como 

obrigações da CONTRATADA e servirão como linha de base para as medições 

trimestrais, feitas pela Comissão instituídas pela CONTRATANTE. 

5.6. A análise dos elementos do Plano de Trabalho será efetuada pela 

CESEL/SESA/AP, conforme art. 19, do Decreto Nº 1.024/2017, de 27 de março de 

2017. 

5.7. Serão desclassificados as entidades cujos Planos de Trabalho não atendam as 

especificações técnicas constantes nos anexos do presente Edital. 

5.8. Quanto aos critérios de desempate serão obedecidos os contidos na matriz de 

avaliação para julgamento e classificação das propostas do processo público de 

seleção deste edital. 

 
6. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO 

 
6.1. O prazo de vigência do Contrato de Gestão decorrente da presente seleção é de 

36 (trinta e seis) meses, renovável uma única vez pelo prazo de 24 meses, conforme 

estabelecidos no inciso VI do Art. 10 do Decreto nº 1.024/2017. 
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7. ORÇAMENTO 
 

7.1. As despesas decorrentes do contrato de gestão objeto do presente edital correrão 

à conta da dotação consignada na Lei Orçamentária Anual, e classificada da seguinte 

forma: 

(a) Custeio mensal de até R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) para os primeiros doze 

meses de vigência do contrato. 

(b) na fase de implantação do contrato de gestão, objeto do presente edital, de até R$ 

7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais) destinado a investimentos. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1. A participação da Organização Social de Saúde neste Processo Público de 

Seleção implica a sua aceitação dos termos, cláusulas, condições e anexos deste 

edital, que passarão a integrar o Contrato de Gestão como se nele transcrito fosse, 

sendo possível ajustes dos termos conforme a necessidade de ampliação ou redução 

da execução dos serviços, com a observância dos regulamentos administrativos e das 

normas técnicas pertinentes, não sendo aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações 

de seu desconhecimento (ANEXOS III) em qualquer fase do Processo Público de 

Seleção e execução do Contrato de Gestão (ANEXO IV). 

8.2. Os participantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos 

apresentados em todas as etapas deste edital. 

8.3. A Organização Social de Saúde poderá se fazer representar por dirigente, por 

procurador ou pessoa devidamente credenciada (ANEXO V E VI), através de 

instrumento público ou particular, escrito e firmado por seu representante legal, a 

quem seja outorgado ou conferido amplos poderes de representação em todos os atos 

e termos deste edital. 

8.4. No caso de impedimento do representante indicado, deverá a entidade substituí- 

lo mediante nova indicação. 

8.5. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 01 

(uma) Organização Social de Saúde na presente Seleção. 

8.6. Ficará impedido de quaisquer manifestações em referência a fatos relacionados 

com a presente Seleção, o representante da Organização Social de Saúde 

participante que não apresentar o instrumento de representação, ou cuja 

documentação não atenda às especificações acima citadas. 
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8.7. É facultada à Comissão Especial de Seleção, em qualquer fase do processo, a 

promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam 

constar da entrega da documentação. 

8.8. O resultado do processo seletivo será divulgado em Diário Oficial, com o nome 

da Organização Social de Saúde classificada e vencedora. 

8.9. A responsabilidade da entidade CONTRATADA é integral para os serviços que 

vierem a ser executados em razão deste edital, nos termos da legislação vigente. 

8.10. Integram o presente edital, como se nele tivessem transcritos, os seguintes 

anexos: 

(A) Documentos para a elaboração da proposta de habilitação, avaliação e 

julgamento das propostas: 

ANEXO X –– DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLANO DE TRABALHO – 

ANEXO XI – PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PLANO 

DE TRABALHO 

ANEXO XII – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO DOS PLANOS DE 

TRABALHO E SUA CLASSIFICAÇÃO 

ANEXO XIII – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE 

PESSOAL 

ANEXO XIV – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

ANEXO XV – MODELO DE PLANILHA DE CUSTEIO/ DESPESAS MENSAIS 

ANEXO XVI – TABELA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS POR 

AMBIENTE 

(B) Quanto aos modelos de documentação necessária para 

formalização no certame: 

ANEXO I – MODELO DE CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

ANEXO II- MODELO DE DECLARACAO DA VISITA TÉCNICA 

ANEXO III – MODELO DE CONHECIMENTO DE INTEIRO TEOR DE EDITAL 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS 

ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO 

ANEXO VI – MODELO DE CREDENCIAL DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A ENTIDADE NÃO CUMPRE 

SANÇÕES 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 

IDADE 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS 
 

(C) Quanto a minuta do Contrato de Gestão e informações sobre o 

HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE 

 
ANEXO XXI – MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO 

 
ANEXO XVII – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO XVIII– METAS DE PRODUÇÃO 
 

ANEXO XIX – SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DO 

CONTRATO DE GESTÃO 

ANEXO XX – TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 

 

8.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Macapá – Amapá, para dirimir questões 
resultantes ou relativas a este edital ou execução do futuro ajuste, não resolvidos na 
esfera administrativa. 

 

8.12. E, para que chegue ao conhecimento de todas as entidades interessadas, é 
expedido o presente edital, que é afixado no lugar de costume e publicação na forma 
de lei. 

 
 

Macapá, 23 de agosto de 2022. 
 
 
 

 

Juan Mendes da Silva 
Secretário de Estado da Saúde 

 
 
 

 

Juvanete Amoras Távora 
Presidente da CESEL/SESA 
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ANEXO I 

 

 

MODELO DA CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE À COMISSÃO 

ESPECIAL DE SELEÇÃO – CESEL/SESA/AP 

 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE : (NOME) – 

CNPJ nº: 

PRESIDENTE: ...........................(NOME)......................... – RG:....................... 

Nº DO DECRETO DE QUALIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA SESA/AP .............. , DOE 

nº ....................................... 

ASSUNTO: PARTICIPAR DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 003/2022 

SESA/AP. 

 
Venho por meio deste manifestar interesse em participar do processo público de 

seleção do Edital nº 003/2022, que tem como objeto a celebração do Contrato de 

Gestão com o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado 

da Saúde o Amapá – SESA/AP, para o gerenciamento e operacionalização dos 

serviços de saúde no Hospital Regional de Porto Grande. 

 
 
 

 
(LOCAL/DATA).................................................... 

 
 
 

............................................................................................................. 
Assinatura do Presidente ou Representante Legal da OSS 

 
 

 

 

DESPACHO DA CESEL/SESA/AP Macapá/AP ...../....../....... 

 
 

( ) MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DEFERIDA 

( ) MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE INDEFERIDA 
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ANEXO II 

 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
Em cumprimento ao EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021, 
atesto que o (a) Sr. (a) -------------------------------------------- (Representante credenciado 
da Organização Social de Saúde) da entidade --------------------------------------- , portador 

da Carteira de Identidade nº -----------------------------, expedida pelo (a)--------------------- 
----------- em …../…./…., visitou as instalações físicas do HOSPITAL 

REGIONAL DE PORTO GRANDE, situado na Avenida 8 de agosto, S/N, Bairro: 
Centro, Porto Grande, tomando conhecimento das condições e peculiaridades que 
possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e 
proposta e a execução do objeto deste Edital que é a contratação de entidade de 
direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, 
no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, na área de atuação em 
unidade hospitalar, para o gerenciamento, operacionalização e a execução dos 
serviços de saúde do Hospital Regional de Porto Grande, e de acordo com as 
especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento, execução de 
atividades e demais obrigações a seguir: 

(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência obstétrica aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de 
Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de saúde 
em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico- 
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão; 
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao funcionamento 
da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, 
higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança privada, 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no Termo de 
Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 

 

Macapá-AP,..................................de ..................... 2022. 

 
 

Assinatura de pelo menos 3 (três) Membros da Comissão Especial de Seleção – 
SESA/AP 

 
1 -    
2 -    
3 -    
4 -    
5 -    
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INTEIRO TEOR DO 

EDITAL 

 
Pela presente DECLARAÇÃO torno público para fins legais que conheço o inteiro teor 
do EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 003/2022, que objetiva a 
contratação entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá, na área de atuação em unidade hospitalar, para o gerenciamento, 
operacionalização e a execução dos serviços de saúde do Hospital Regional de Porto 
Grande, de acordo com as especificações, quantitativos, regulamentação do 
gerenciamento, execução de atividades e demais obrigações a seguir: 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de saúde 
em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico- 
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão; 
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação do Hospital Regional de Porto Grande. 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao funcionamento 
da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, 
higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança privada, 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no Termo de 
Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 
Declaro que conheço as leis e normas jurídicas que respaldam tal edital de Seleção, 
em especial a Lei Federal 9.637/98, Lei Estadual n° 0599/2001, o Decreto Estadual 
1.024/2017 e as normas e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
 

Macapá,..................................de ..................... 2022. 
 
 
 

 

Representante Legal da Pessoa Jurídica 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS 
 

Pelo presente instrumento,  (nome da instituição) , CNPJ nº 

  , com sede           (endereço)  , através de seus sócios 

e/ou diretores, infra – firmados, tendo em vista o CHAMAMENTO PÚBLICO nº 003/2022, 

cujo objeto é o CONTRATO DE GESTÃO para Gerenciamento e operacionalização do 

Hospital Regional de Porto Grande, declara, sob as penas da lei, que: 

1. Conhece e aceita as condições de remuneração dos serviços, em conformidade com o 
disposto no Contrato de Gestão, e estão de acordo com o programa de repasse e financeiro 
disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde. 
2. Tem disponibilidade para prestar atendimento conforme as regras do Conselho Nacional 
de Saúde e da Comissão Tripartite de Saúde e/ou Comissão Bipartite de Saúde, 
obedecendo às disposições éticas e técnicas dos respectivos Conselhos Regionais e 
seguindo as normas fixadas pela Secretaria Estadual de Saúde. 

 

 
  ,  de  de  . 

 
 
 

(identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

 
 

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da Instituição) 
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MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
OUTORGANTE................................por seu representante legal 
................(nacionalidade, estado civil, profissão) portador de Registro de Identidade 
Nº ............................ expedido pela ........................ Nº .......................... residente e 
domiciliado na cidade de ................... Estado de ................... à Rua ....................... , Nº 

.........., na forma de seus estatutos, outorga a: (OUTORGADO) .................... 

................(nacionalidade, estado civil, profissão) portador de Registro de Identidade 
Nº ............................ expedido pela ........................ Nº ......................... residente e 
domiciliado na cidade de ................... Estado de ................... à Rua ....................... , Nº 

.......... PODERES para assinar em nome da Outorgante e eventual Contrato de 
Gestão e demais documentos relativos à execução do EDITAL DO PROCESSO 
PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 003/2022, publicado no D.O.E do dia ..../..../ , que tem 
por OBJETO a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado 
da Saúde do Amapá, na área de atuação em unidade hospitalar, para o 
gerenciamento, operacionalização e a execução dos serviços de saúde do Hospital 
Regional de Porto Grande, de acordo com as especificações, quantitativos, 
regulamentação do gerenciamento, execução de atividades e demais obrigações a 
seguir: 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência obstétrica aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de 
Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de saúde 
em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico- 
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão; 
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação do Hospital Regional de Porto Grande. 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao funcionamento 
da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, 
higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança privada, 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no Termo de 
Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 

Macapá,..................................de ...................... 2022 

(Assinatura do Outorgante) 
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ANEXO VI 

 

 
 

MODELO DE CREDENCIAL DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

 
Pelo presente instrumento de representação credencio o (a) Senhor (a) 

   , (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador do Registro de Identidade Nº    , expedido 
pela  , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física 
do Ministério da Fazenda, sob o Nº   , como meu mandatário, 
para representar esta Pessoa Jurídica podendo praticar todos os atos necessários 
relativos ao EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 003/2022, que se 
refere à contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 
como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá, na área de atuação em unidade hospitalar, para o gerenciamento, 
operacionalização e a execução dos serviços de saúde do Hospital Regional de Porto 
Grande, e de acordo com as especificações, quantitativos, regulamentação do 
gerenciamento, execução de atividades e demais obrigações a seguir: 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de saúde 
em tela; 

(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico- 
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão; 
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação do Hospital Regional de Porto Grande. 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao funcionamento 
da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, 
higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança privada, 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no Termo de 
Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 
Preliminarmente, declaro que a nossa Pessoa Jurídica aceita, sem ressalvas, as 
condições previstas no referido Edital. 

 
 

Macapá,..................................de ...................... 2022 
 
 
 
 

 
 

Presidente da CESEL/SESA/AP 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A ENTIDADE NÃO CUMPRE SANÇÕES 

 
A (O) (RAZÃO SOCIAL), localizada (o) na (o) (ENDEREÇO COMPLETO) – (BAIRRO) 

– (CIDADE) – (ESTADO), devidamente inscrita (o) sob o CNPJ nº (ESPECIFICAR), 

com visitas ao processo seletivo referente ao EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE 

SELEÇÃO Nº 003/2022 junto a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA/AP, 

que tem por objeto a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado 

da Saúde do Amapá, na área de atuação em unidade hospitalar, para o 

gerenciamento, operacionalização e a execução dos serviços de saúde do Hospital 

Regional de Porto Grande, de acordo com as especificações, quantitativos, 

regulamentação do gerenciamento, execução de atividades e demais obrigações a 

seguir: 

(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de saúde 
em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico- 
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão; 
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação do Hospital Regional de Porto Grande. 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao funcionamento 
da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, 
higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança privada, 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no Termo de 
Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 
DECLARA, por meio de seu representante legal, sob as penas da lei, que a referida 
empresa não está cumprindo sanção por inidoneidade, suspensão aplicada por 
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual/municipal ou 
qualquer outro impedimento de contratar com a administração Pública, conforme 
legislações vigentes. 

 
 

Macapá-AP,..................................de ..................... 2022. 

 
 

Representante Legal:    
CPF n° (especificar)    
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ANEXO VIII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 
 

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII 

DO art.7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO: 

Entidade:  

CNPJ:    

Signatário (s): CPF:    
 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? 

SIM ( ) 

NÃO ( ) 

 
 

 
Macapá-AP,..................................de...................... 2022. 

 
 

 
Representante Legal:    

CPF n° (especificar)    

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

ANEXO IX 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS 

 
 

 
A (O) (RAZÃO SOCIAL), localizada (o) na (o) (ENDEREÇO COMPLETO) – (BAIRRO) 

– (CIDADE) – (ESTADO), devidamente inscrita (o) sob o CNPJ nº (ESPECIFICAR), 

em face do processo seletivo referente ao EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE 

SELEÇÃO Nº 003/2022, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – 

SESA/AP, SE COMPROMETE A PUBLICAR nos termos do art. 17 da Lei n° 9.637/98, 

do § 2° do art. 7° da Lei Estadual n° 0599/2001, do Decreto Estadual n° 1,024/2017 e 

demais determinações legais, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura 

do Contrato de Gestão, os regulamentos contendo os procedimentos a serem 

adotados no emprego de recursos de saúde do Hospital Regional de Porto Grande, 

conforme a seguir: 

 
1) Aquisição de compras e contratação de serviços/obras; 

2) Recrutamento, seleção e contratação de recursos humanos; e 

3) Financeiro. 

 
 

Macapá,..................................de ...................... 2022. 

 
 

 
Representante Legal:    

CPF n° (especificar):     
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ANEXO X 

 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLANO DE TRABALHO 

 
1. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Regularidade fiscal 

b) Regularidade trabalhista; 

c) Qualificação técnica; 

d) Qualificação econômico-financeira; 
 

1.1. A não apresentação da documentação indicada no item 1, implicará na 

INABILITAÇÃO da Organização Social deste processo seletivo e não terá o seu plano 

de trabalho analisado. 

1.2. Para se habilitarem, as entidades concorrentes deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

 
1.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
 

1.3.1.1. Ato Constitutivo da entidade, acompanhado da Ata de Eleição de seus 

dirigentes atuais, todos os documentos devidamente registrados; 

1.3.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com 

situação cadastral atualizada, demonstrando que a entidade se encontra regular e 

tenha no mínimo 02 (dois) anos de existência; 

1.3.1.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais ou municipais, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da entidade, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual; 

1.3.1.4. Decreto de Qualificação como Organização Social de Saúde no Estado do 

Amapá; 

1.3.1.5. Certidões negativas emitida pelo Poder Judiciário relativa a falência, 

concordata ou recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação; 

1.3.1.6. Declaração de que a entidade não cumpre as sanções previstas nos incisos 

III e IV do Art. 87 da Lei Federal 8.666/93; 

1.3.1.7. Declaração de que se compromete a publicar, no prazo de 90 (noventa) dias 

contatos da assinatura do Contrato de Gestão, regulamento contendo os 
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procedimentos que adotará para a contratação de serviços e compras com o emprego 

de recurso público destinada à operacionalização e execução das ações em serviços 

de saúde no Hospital Regional de Porto Grande, nos termos do Art. 17 da Lei nº 

9.637/98 e demais determinações constantes neste edital e seus anexos; 

1.3.1.8. Declaração de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo nas 

hipóteses legais, e não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre. 

1.3.1.9. Declaração de conhecimento de inteiro teor do presente edital de Processo 

Público de Seleção nº 003/2022 que tem ciência das leis e normas jurídicas que 

respaldam o edital de seleção, em especial a Lei Federal nº 9.637/98, Lei Estadual nº 

599/2001, Decreto nº 1.024/2017, que firma intenção de obedecer aos princípios e 

legislação do Sistema Único de Saúde – SUS e respeitar o caráter público do Hospital 

Regional de Porto Grande. 

1.3.1.10. A não apresentação da documentação indicada nos itens anteriores 

implicará na desclassificação da Organização Social deste processo seletivo. 

 
1.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
 

1.3.2.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

de sede da entidade. Quanto à Fazenda Federal, deverá ser apresentada Certidão 

Negativa quanto a Dívida Ativa da União e Previdenciária. 

1.3.2.2. Prova de regularidade quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

1.3.2.3. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 

Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440 

de 07 de julho de 2011, dentro do prazo de validade. 

1.3.2.4. Serão também aceitas as Certidões Positivas com efeito de Negativa. 
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1.3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
1.3.3.1. Apresentação de Atestado de Visita Técnica no Hospital Regional de Porto 

Grande. 

1.3.3.2. Comprovação, pela entidade, de experiência mínima de dois (2) anos em 

gestão de serviços de saúde pública, de mesma natureza e porte, fornecida por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que especifiquem em seu objeto 

necessariamente os tipos de serviços realizados, O referido documento deverá 

apresentar as informações de maior relevância definidas a seguir: 

• Local de execução da atividade; 

• Natureza do serviço; 

• Prazo contratual; 

• Data de início e término da prestação dos serviços; 

1.3.3.3. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de serviços similares ao 

objeto deste Chamamento que demonstre(m) que a Instituição prestou serviços. 

1.3.3.4. Comprovação de registro no Conselho Regional de Medicina do Estado onde 

está localizada a sede da OSS. 

 

1.3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

1.3.4.1. Deverão ser apresentados o balanço e respectivas demonstrações de 

resultados do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma de Lei (Art. 

31, Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações); 

1.3.4.2. Análise Financeira do balanço da entidade (Qualificada como Organização 

Social de Saúde no Estado do Amapá) do último exercício social, por meio de cálculos 

de índices contábeis, a saber: 

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 

Ativo Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

Índice de Liquidez Geral (ILG)= 

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Índice de Solvência Geral (ISG) = 

Ativo Total ≥ 1,00 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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2. DO PLANO DE TRABALHO 
 

O PLANO DE TRABALHO deverá ser elaborado tendo como base as 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos, observados os seguintes 

requisitos: 

2.1 As atividades assistenciais e dos serviços de saúde do Hospital Regional de Porto 

Grande. 

2.2 Os indicadores a serem observados e metas a serem alcançadas; 

2.3 O custo mensal será de até R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) atribuídos à prestação 

dos serviços (custeio) objeto da presente seleção, para os primeiros 12 (doze) meses 

de vigência do contrato, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado. 

2.4 Para o décimo terceiro ao vigésimo quarto mês de vigência do Contrato de Gestão, 

a proposta poderá incluir reajuste em até 3% (três por cento) em relação aos primeiros 

12 (doze) meses de vigência do contrato. 

2.5 Para o vigésimo quinto ao trigésimo sexto mês de vigência do Contrato de Gestão, 

a proposta poderá incluir reajuste em até 3% (três por cento) em relação ao período 

do vigésimo quinto ao trigésimo sexto mês de vigência do contrato. 

2.6 Os reajustes levarão em conta o aumento dos custos de serviços e insumos 

voltados para assistência à saúde, encargos sociais e trabalhistas, os reajustes 

decorrentes de dissídio de categorias funcionais, dentre outros. 

2.7 A formatação do Plano de Trabalho deverá obedecer às seguintes orientações: 
 

(a) Encabeçado por índice, relacionando todos os volumes dos documentos e as 

folhas em que se encontram, será encaminhado em 01 (uma) via numerada e 

rubricada assinada digitalmente, sem emendas ou rasuras, para fins de apreciação, 

de acordo com o roteiro e formatação previstos e parâmetros para julgamento e 

classificação da proposta técnica previstos. 

(b) Capítulos das propostas em sequência lógica, e se caso, referência bibliográfica. 

(c) Apresentar o Plano de Trabalho digitalizado e enviado por e-mail ao endereço 

cesel@saude.ap.gov.br 

(d) Folhas com numeração sequencial, localizada ao final da página à direita. 

(e) Corpo do texto com a formatação da fonte Arial, tamanho 11, espaçamento de 

parágrafo simples, espaçamento de linhas antes e depois de 06, Margem esquerda e 

superior de 3 cm, margem direita e inferior de 2 cm. 

(f) Identificação da entidade no cabeçalho das páginas. 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

mailto:cesel@saude.ap.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

 

 

3. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 
 

O Plano de Trabalho para a gestão do Hospital Regional de Porto Grande, 

deverá ser baseado nas especificações e condições previstas no TERMO DE 

REFERÊNCIA, descrito no ANEXO XVII. 

Entende-se que o Plano de Trabalho é a demonstração do conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão e detalhamento 

adequado para caracterizar o perfil da Unidade e o trabalho técnico gerencial definido 

no objeto da seleção com base nas indicações e estudos preliminares dos informes 

básicos, conforme Termo de Referência deste Instrumento. 

O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa dos 

custos e despesas referentes à execução das atividades propostas, com definição de 

métodos e prazos de execução. 

O plano de trabalho apresentado deverá conter a descrição, sucinta e clara 

da proposta, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a ser alcançada 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 de 

suas propostas, devendo conter, invariavelmente, todos os itens indicados neste 

roteiro, conforme sequencia abaixo: 

 
4. TÍTULO 

 
 

Plano de Trabalho para o gerenciamento e a operacionalização dos serviços de saúde 

no Hospital Regional de Porto Grande, conforme EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO 

DE SELEÇÃO Nº 003/2022. 

 
5. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 

 
 

Este item deverá caracterizar o Modelo de Gestão que será adotado pela Organização 

Social de Saúde proponente para o gerenciamento e a operacionalização dos serviços 

de saúde do Hospital Regional de Porto Grande descrevendo a caracterização do 

modelo gerencial que será implantado, detalhando: 
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(a) As estratégias que serão adotadas para o sucesso da implantação do modelo, 

considerando o impacto da mudança de paradigma do atual modelo existente; a 

mudança de clima e cultura organizacional; a gestão de pessoal, a melhoria na 

eficiência, eficácia e efetividade; 

(b) Os modelos e certificações de qualidade que serão implantados; os indicadores 

de impacto nos resultados propostos pela Organização; 

(c) A descrição sumária das ferramentas e instrumentos de modernização gerencial 

adotados pela Organização; 

(d) Os instrumentos de comunicação e informação que serão adotados para se 

relacionar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá; 

(e) Os limites de responsabilidades, considerando o objeto de negócio, que a 

Organização Social de Saúde proponente demostra estar disposta a assumir no 

processo de publicização; 

(f) O modelo de relacionamento que será implantado entre a Organização Social de 

Saúde, a Diretoria que por ela será nomeada, com os entes públicos nas três esferas 

responsáveis pela atenção materno infantil; 

(g) Descrição sumária do campo e atuação da Organização Social de Saúde, com 

ênfase na atenção hospitalar pública, destacando sua inteligência de negócio. 

 
5.1 ÁREA DE ATIVIDADE 

 

Os entes interessados apresentarão entre outros aspectos organizativos, no mínimo, 

as seguintes informações: 

• Horários do atendimento no Hospital Regional de Porto Grande, bem como os 

demais serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutica necessários atendimento ao 

usuário. 

5.2. ÁREA DE QUALIDADE 

 
5.2.1 QUALIDADE OBJETIVA: aquela que está orientada a obter e garantir a melhor 

assistência possível, dado o nível de recursos e tecnologia existentes no Hospital 

Regional de Porto Grande. O ente interessado estabelecerá em seu Plano de 

Trabalho, minimamente: 

•  As comissões técnicas que implantará no Hospital Regional de Porto Grande, 

especificando: Nome, objetivos da Comissão, frequência de reuniões e 

metodologia para funcionamento; 
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• Organização específica do serviço de Farmácia: horário de funcionamento, 

previsão de prazo para implantação do sistema de dose individual, métodos de 

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

eletrônica; 

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

funcionamento, modelos de fichas, sistema de arquivamento e controle, Comissão 

de Revisão de Prontuários; 

• Monitoramento de Indicadores de Desempenho, Qualidade, de Produtividade e 

Econômico-financeiros: indicadores selecionados, responsabilidades, sistemáticas 

de aplicação de ações corretivas e outras ferramentas de qualidade na gestão; 

• Implantação do Programa de Acolhimento humanizado: Metodologia e horário de 

funcionamento. 

• Apresentação de Protocolos Clínicos de Atendimento conforme o perfil 

assistencial; 

• Regulamentos e Manual de Normas e Rotinas; 

• Programa de qualidade a ser implantado. Nesse caso, deve apresentar um plano 

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

implantação; 

• Sistema informatizado com Prontuário Eletrônico multiprofissional. 

5.2.2. QUALIDADE DO ATENDIMENTO: é aquela que está relacionada com a 

percepção que o usuário e familiares obtém de sua passagem pelo Hospital Regional 

de Porto Grande. O ente interessado e sua oferta deve explicar, entre outras, as 

seguintes questões: 

5.2.2.1. Como irá prestar a informação aos usuários e familiares acerca do Processo 

de Atenção, definindo em quais serviços será implantado o termo de consentimento 

informado, quanto, durante o Processo de Atenção, onde serão prestadas as 

informações, assim como horários e frequência da informação, para cada serviço a 

ser gerenciado. 

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

de pesquisa, frequência, sistemática das ações corretivas. 

5.2.2.3. Como irá organizar o Serviço de Nutrição e Dietética; 

5.2.2.4. Como irá desenvolver os dispositivos do Programa Nacional de Humanização 

para gestão de leitos. 
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5.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

5.3.1. Comprovação, pela entidade, de experiência mínima de 2 (dois) anos em 

gestão de serviços de saúde pública em unidade hospitalar, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. O referido documento deverá apresentar as 

informações de maior relevância definidas a seguir: 

• Local de execução da atividade; 

• Natureza e porte do serviço; 

• Período de vigência do contrato; 

• Início e término do contrato 

 
5.3.1.1. Comprovação da existência de registro no Conselho Regional de Medicina do 

Estado onde está localizada a sede da OSS. 

5.3.1.2. Não serão aceitas declarações decorrentes de subcontratação. 

5.3.2. Estrutura diretiva do Hospital Regional de Porto Grande que será gerenciada; 

5.3.2.1. Deverá apresentar qualificações e certificações de especialização, na área de 

gestão hospitalar, dos membros dos níveis de direção e gerenciamento. 

 
5.3.3. Organização de Serviços Assistenciais: 

 
 

• Descrição da forma de organização das diferentes unidades a serem gerenciadas 

no Hospital Regional de Porto Grande. 

• Definição das atividades médicas, distinguindo entre aquelas que exigirão 

presença física de médico especialista e médico geral e médicos que atenderão na 

forma de sobreaviso e telemedicina. 

• Descrição da organização e funcionamento das unidades de internação, bem como 

os serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutico. 

• Descrição de como será gerenciado o transporte intra-hospitalar dos pacientes da 

Unidade; 

• Descrição do modelo de gerenciamento dos serviços de farmácia hospitalar; 

• Descrição do funcionamento dos serviços de imaginologia (RX, USG), métodos 

gráficos (ECG); 

• Descrição do funcionamento dos serviços hemoterápicos; 
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• Descrição do modelo de funcionamento do Serviço de Arquivo Médico, Estatística 

e faturamento; 

• Descrição do funcionamento dos serviços de limpeza e higienização hospitalar, 

rouparia e coleta e transporte de resíduos hospitalares; 

• Descrição do modelo de participação nas atividades de Ensino e Pesquisa em 

Saúde da SESA no SUS; 

5.3.4 Organização da gestão administrativa e geral. 
 

A OSS deverá apresentar as seguintes informações: 

• Descrição de funcionamento da regulação de leitos; 

• Descrição de funcionamento do Serviço de Manutenção Predial; 

• Descrição de funcionamento do Serviço de Engenharia Clínica; 

• Descrição do modelo de Gestão de Material e Patrimônio. 

• Descrição do modelo de regulamento de Compras e Contratação de Serviços e 

Obras. 

• Descrição como funcionará o Programa de Gestão da Qualidade; 

• Descrição de como serão publicados os indicadores de desempenho da gestão; 

• Descrição de como se dará a comunicação administrativa com a Secretaria de 

Estado da Saúde e demais Unidades hospitalares; 

5.3.5. Organização dos Recursos Humanos: 

 
5.3.5.1. Recursos Humanos estimados, apontado, por categoria, quantidade de 

profissionais, carga horária de trabalho e o salário (em reais) por perfil de profissional, 

acompanhada de tabela detalhada com os percentuais de encargos sociais e 

provisionamento adotados. Neste tópico, solicita-se um quadro resumo do perfil de 

todos os profissionais que irão trabalhar no Hospital Regional de Porto Grande, que 

estejam ou não contratados, e com a expressão da carga horária semanal distribuída 

pelos dias da semana e com o enunciado do horário de trabalho. Cronograma com 

prazos propostos para implantação e para pleno funcionamento de cada serviço 

proposto. 

5.3.5.2. Será necessário descrever a política de gestão de pessoas, incluindo o 

sistema de qualificação profissional. Também, deverá mencionar os critérios de 

remuneração direta e indireta, identificação de pessoal e uniformização. 
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5.4. ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

5.4.1. Descrever os recursos financeiros necessários para o custeio e investimento 

mensal pelo prazo de vigência do contrato. Dentre as despesas de custeio se 

destacam: pessoal, material/ medicamentos, materiais diversos, seguro/imposto 

sobre taxas, água, luz, telefonia, depreciação, prestação de serviços de terceiros, 

dentre outros. E dentre as despesas de investimento devem ser alocados para a 

aquisição de equipamentos, móveis e utensílios. 

 
5.5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

5.5.1. Este espaço deverá ser ocupado com as demais informações importantes não 

abordados nos itens anteriores, ou para apresentar quaisquer diferenciais da 

Organização proponente. 
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ANEXO XI 

 

 
 

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO 

 

CRITÉRIO ITENS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

C.1. ATIVIDADE – Adequação da 
proposta de atividade 

assistencial à capacidade 
operacional do hospital. 

1.1 Organização da atividade Até 20 pontos 

1.2 Incrementos da atividade Até 5 pontos 

TOTAL Até 25 PONTOS 

 
C.2. QUALIDADE – Adequação 

das atividades propostas 
referentes à QUALIDADE da 

assistência prestada. 

2.1.Ações voltadas à Qualidade 
Objetiva – Comissões 

Até 18 pontos 

2.2 Ações voltadas à satisfação 
dos usuários e/ou 
acompanhantes 

Até 7 pontos 

TOTAL Até 25 PONTOS 

 
 
 
 
 
 

 
C.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

GERENCIAL – Adequação entre 
os meios sugeridos, seus 

custos, cronogramas e 
resultados presumidos. 

3.1 Experiência anterior dos 
profissionais ( um ponto para 
cada ano de experiência 
comprovada) 

Até 10 pontos 

3.2 Estrutura diretiva do HRPG Até 10 ponto 

3.3 Implantação e implementação 
dos serviços da equipe 
multidisciplinar 

Até 5 pontos 

3.4 Implantação e implementação 
dos serviços administrativos e 
gerais 

Até 5 pontos 

3.5 Implantação do Serviço de 
Engenharia Clínica 

Até 5 pontos 

3.6 Organização dos Recursos 
Humanos 

Até 8 pontos 

3.7 Prazos propostos para 
implantação e pleno 
funcionamento dos serviços 

Até 2 ponto 

TOTAL Até 45 PONTOS 

C.4. ECONÔMICA – Adequação 
das atividades propostas ao 

limite de custeio. 

4.1 Detalhamento da 
Programação Financeira 

Até 5 pontos 

TOTAL Até 5 PONTOS 

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL Até 100 PONTOS 
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ANEXO XII 

 
 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO DO PLANO DE TRABALHO E 

SUA CLASSIFICAÇÃO 

 
1. ITEM ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM 

CORRESPONDE ATÉ 25 PONTOS POSITIVOS. 

1.1. Avalia a adequação da proposta quanto à implantação dos fluxos, dos 

processos, das políticas e dos possíveis incrementos nas atividades de 

gerenciamento da Unidade Hospitalar. Deve demonstrar a potencialidade da 

Organização em alcançar os resultados propostos, conforme as exigências 

solicitadas. 

 
2. ITEM QUALIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM 

CORRESPONDE ATÉ 25 PONTOS POSITIVOS. 

2.1. Expressa e promove meios para a obtenção de nível de excelência de 

desempenho dos serviços para a eficácia das ações de assistência e a humanização 

das relações entre equipe profissional, usuários e comunidade. Deve demonstrar as 

ações de Qualidade a serem implementadas para a busca da excelência da gestão. 

 
3. ITEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA GERENCIAL – NO CONJUNTO DA 

PROPOSTA, ESTE ITEM CORRESPONDE ATÉ 45 PONTOS POSITIVOS. 

3.1. Identifica capacidade gerencial demostrada por experiências anteriores bem- 

sucedidas, estrutura diretiva, habilidade na execução das atividades, meio de 

suporte para a efetivação das atividades finalísticas assistenciais, com profissionais 

habilitados. 

 
4. ITEM ECONÔMICO – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM 

CORRESPONDE ATÉ 05 PONTOS POSITIVOS. 

4.1. Detalha a programação financeira das despesas de custeio e investimento 

necessárias para o pleno funcionamento do Hospital Regional de Porto Grande, até 

o limite de despesa pré-fixada para cada mês de execução do contrato, na promoção 

de um atendimento humanizado com atenção integral do usuário do Sistema Único 

de Saúde. Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

 

 

1. ITEM ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, CORRESPONDE ATÉ 25 

PONTOS POSITIVOS. 

Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das 

atividades assistenciais à capacidade operacional do Hospital Regional de Porto 

Grande. 

1.ATIVIDADE – AVALIA AS AÇÕES PROPOSTAS PARA A 

ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

ATÉ 25 PONTOS 

 
 
 

IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS 

A forma de apresentação será 

considerada levando-se em conta a 

clareza e o entendimento do fluxo 

Fluxos operacionais de acesso e circulação em áreas 

restritas, áreas externas e áreas de internamento. 

 
Até 01 ponto 

Fluxos para registros e documentos de usuários e 

documentos administrativos. 
Até 01 ponto 

Fluxo unidirecional para materiais esterilizados. Até 01 ponto 

Fluxo unidirecional para rouparia hospitalar Até 01 ponto 

Fluxo unidirecional de resíduos hospitalar Até 01 ponto 

 
 
 

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO 

Proposta para implantação de Logística de Suprimentos. Até 02 pontos 

Proposta para Política de Recursos Humanos a ser 

implantada. 
Até 02 pontos 

Proposta para Regimento Interno Até 02 pontos 

Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem. Até 02 ponto 

Proposta para Regimento do Corpo Clínico Multiprofissional. Até 02 ponto 

 
 
 
 
 

IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS 

Apresentação de Manual de Protocolos Operacionais Padrão 

Assistenciais e Algoritmos para Procedimentos Médicos. 
Até 01 ponto 

Apresentação de Manual para Orientação de Rotinas 

Administrativas para Faturamento dos Procedimentos. 
Até 01 ponto 

Apresentação de Manual de Rotinas para Administração 

Financeira. 
Até 01 ponto 

Apresentação de Manual de Rotinas Administrativas para a 

Gerência de Almoxarifado e Patrimônio. 
Até 01 ponto 

Apresentação de Proposta de Educação em Saúde/ 

Capacitação. 
Até 01 ponto 

 
 
 
 
 

INCREMENTO DE ATIVIDADE 

Em 5% acima das metas anuais (sem elevar custos). Até 01 ponto 

Em 10% acima das metas anuais (sem elevar custos). Até 01 ponto 

Em maior ou igual a 15% acima das metas (sem elevar 

custos). 

 
Até 01 ponto 

Proposição de outras especialidades além das constantes no 

perfil da unidade. 
Até 01 ponto 

 

Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais. 
 

Até 01 ponto 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM ATIVIDADE: 25 PONTOS 
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2. ITEM QUALIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE ATÉ 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 do Hospital Regional de Porto Grande e comunidade. 

Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva, a partir da instituição de 

comissões internas de monitoração dos serviços e ações voltadas à Qualidade 

relacionadas com a humanização das relações no Hospital Regional de Porto Grande. 

 
2.1 QUALIDADE OBJETIVA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS DO PLANO DE TRABALHO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE: 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

ATÉ 18 PONTOS 

Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade,  
 

Até 1,5 pontos 

Comissão de Ética Médica e de 
Enfermagem 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 

Comissão de Análise 
e Revisão de Prontuários 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 

Comissão de 

Epidemiologia 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 

Comissão de 
Revisão de Óbitos 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 

Comissão de Segurança do Paciente Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 

Comissão Intra-hospitalar 
 

de Hemoterapia 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 

Comissão de Nutrição 
 

Enteral e Parenteral 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 

Comissão de Padronização de 

Materiais, Medicamentos e 

Equipamentos 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 

Comissão de Gerenciamento de 
Riscos 

Proposta de Constituição 

Cronograma de Atividade Anual 

(membros, finalidade, Até 1,5 pontos 
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Comissão de Gerenciamento de 

Resíduos 

Proposta de Constituição, Cronograma de Atividade 

Anual 

Até 1,5 pontos 

Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes 

Proposta de Constituição (membros, finalidade, 

Cronograma de Atividade Anual 

Até 1,5 pontos 

2.2. QUALIDADE DO ATENDIMENTO - AVALIA MEDIDAS DE PROMOÇÃO DE RELAÇÃO 

HUMANA E APOIO SOCIAL NA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA do Hospital Regional 

de Porto Grande 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 
 

ATÉ 07 PONTOS 

 
 
 
 

 
ATENDIMENTO 

Proposta para a implantação de orientações quanto às 

formas de acomodação e conduta para os 

acompanhantes. 

 

Até 02 pontos 

Instrução com definição de horários, critérios e medidas 

de controle de risco para as visitas aos usuários. 

 

Até 01 ponto 

Proposta para implantação de Serviço de Atendimento 

ao Usuário – SAU, com realização periódica de 

Pesquisa de Satisfação do usuário, com definição de 

uso das informações. 

 

Até 02 pontos 

Proposta para implantação de Serviço Humanizado de 

Atendimento ao Usuário, com foco no atendimento 

ambulatorial especializado e na dispensação das 

autoridades de exames. 

 

Até 02 pontos 

 
OS SUBITENS QUALIDADE OBJETIVA + QUALIDADE DO ATENDIMENTO SOMAM ATÉ 25 PONTOS. 

 
 

3. ITEM TÉCNICA – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE ATÉ 45 

PONTOS POSITIVOS. 

 
Identifica capacidade gerencial demostrada por experiências anteriores bem 

sucedidas, estrutura diretiva, habilidade na execução das atividades, meio de suporte 

para a efetivação das atividades finalísticas assistenciais, com profissionais 

habilitados, na busca de desenvolvimento tecnológico e científico para a saúde 

coletiva. Observa os meios sugeridos, custo, cronogramas e resultados. 

 
3. TÉCNICA – AVALIA A CAPACIDADE GERENCIAL DA PROPONENTE QUANTO A 
ADMINISTRAR UM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E CONDUZIR AS AÇÕES 
ASSISTENCIAIS COM BOM NÍVEL DE DESEMPENHO, COM EQUIPE TITULADA NAS ÁREAS 
QUE SE PROPÕE ASSISTIR, CONFORME CRITÉRIO DEFINIDO EM ANEXO. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 
ATÉ 45 PONTOS 

TOTAL POR 
ITEM 

TOTAL 

  
E
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Comprovação, pela entidade, de experiência mínima de dois (2) anos   

em gestão de serviços de saúde pública em unidade de saúde através   

de comprovação (convênio ou contrato) fornecida por pessoa jurídica 
de direito público ou privado. Até 10 pontos Até 18 

pontos 
Comprovação, pela entidade, de corpo técnico com experiência mínima  

de 12 meses, em atividades de saúde pública em unidade de saúde 
Até 04 pontos 
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 Comprovação, pela entidade, de corpo técnico com experiência mínima 

de 12 meses, em gestão de serviços de saúde pública em unidade com 
média e alta complexidade hospitalar 

 

Até 04 pontos 
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Apresentação de organograma com definição das competências de 
cada membro do seu corpo 

 
 

Até 01 ponto 

 
 

Até 01 
ponto 
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Apresentação do quadro do pessoal médico por área de atenção, 
compatível com as atividades na Proposta Técnica, constando forma de 
vínculo, horário e quando for o caso, título de especialistas dos 
responsáveis pelos serviços 

 
 

Até 01 ponto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Até 06 
pontos 

Protocolos assistenciais de atenção médica e de rotinas operacionais 
para todos os serviços da unidade 

Até 1,5 ponto 

Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade 
profissional, compatível com as atividades da proposta técnica, 
constando forma de vínculo e horário 

Até 01 ponto 

Protocolos Operacionais Padrões de Enfermagem (rotinas por nível de 
qualificação dos profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, 
ambulatório e clínica cirúrgica. 

Até 1,5 ponto 

Instrução para o funcionamento do serviço social, nutrição, psicologia e 
fisioterapia com especificação de estrutura, normas e  rotinas, horário e 
equipe mínima. 

Até 01 ponto 

  
IM

P
L

A
N

T
A

Ç
Ã

O
 E

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
O

S
 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

, 

F
IN

A
N

C
E

IR
O

S
 E

 G
E

R
A

IS
 

Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com 
especificação de estrutura de rotinas, horário e equipe mínima 

Até 1,5 ponto  
 
 
 
 
 

Até 06 
pontos 

Normas para a realização dos procedimentos de aquisição de 
materiais, recebimento, guarda e distribuição nas unidades de saúde a 
ser gerenciada 

Até 1,5 ponto 

Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos 
hospitalares. 

Até 1,5 ponto 

Apresentação de critérios para a contratação de serviços sublocados 
para análise clínica, imagem, análise gráfica, nutrição, vigilância e 
outros. 

Até 1,5 ponto 

   

C
IÊ

N
C

IA
 E

 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 Propostas de Parcerias com instituições para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa na área da assistência hospitalar e/ou de saúde 
pública. 

Até 01 ponto  
 

Até 03 
pontos Apresentação de projeto de Tecnologia da Informação com vista à 

melhoria do atendimento ao usuário e ao controle gerencial da Unidade. 
Até 02 pontos 

   

P
O

L
ÍT

IC
A

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, 
Contrato de Trabalho e Avaliação de Desempenho. Sugestão de 
Condutas para combater absenteísmo e estimular produção. 

 

Até 03 pontos 
 
 
 
 

 
Até 10 
pontos 

Proposta para registro e controle de pessoal e modelo para escalas de 
trabalho. 

Até 01 ponto 

Proposta de Convênio de cooperação técnica com entidades de ensino 
para desenvolvimento de estágios curriculares e treinamentos. 

Até 01 ponto 

Apresentação de projeto em educação permanente com vista à 
capacitação da equipe multidisciplinar. 

Até 03 pontos 
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 Apresentação de projeto de valorização e qualidade de vida 

profissional. 
Até 02 pontos  

IM
P

L
A

N
T

A
- 

Ç
Ã

O
 E

 

F
U

N
C

IO
N

A
- 

M
E

N
T

O
 D

O
S

 

S
E

R
V

IÇ
O

S
  

Proposta Técnica para implantação e pleno funcionamento dos serviços 
de atenção à saúde, administrativos, financeiros e gerais, em até 90 
(noventa) dias 

Até 01 ponto 
Até 01 
ponto 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 45 PONTOS 

4. PROPOSTA ECONÔMICA FINANCEIRA - A Proposta Econômica 

deverá ser apresentada no ANEXO MODELO DE PLANILHA DE 

CUSTOS / DESPESAS MENSAIS 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

ATÉ 05 PONTOS 

TOTAL POR 

ITEM 

TOTAL 

Programação 

financeira 

Detalhamento de todas as despesas 

necessárias para o pleno funcionamento do 

HRPG com base no limite de despesa pré- fixada 

para cada mês dos 36 (trinta e seis) de execução 

do contrato 

 
 

Até 1,0 ponto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até 5 

pontos 

Detalhamento financeiro dos impactos das 

alterações contratuais com pessoal, com 

prestadores de serviços, com os fornecedores 

de medicamentos e insumos, entre outros, 

levando em consideração a majoração do valor 

global em até 3% (três por cento) do décimo 

terceiro mês ao vigésimo quarto mês em relação 

ao limite pré-fixado para os 12 (doze) primeiros 

meses de vigência do contrato. 

 
 
 
 

 
Até 0,75 ponto 

Detalhamento financeiro dos impactos das 

alterações contratuais com pessoal, com 

prestadores de serviços, com os fornecedores 

de medicamentos e insumos, entre outros, 

levando em consideração a majoração do valor 

global em até 3% (três por cento) do vigésimo 

quinto ao trigésimo sexto mês, em relação ao 

período que vai do décimo terceiro ao vigésimo 

quarto mês de vigência do contrato. 

 
 
 
 

 
Até 0,75 ponto 
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 Detalhamento das despesas na fase de 

implantação dos serviços necessários para o 

funcionamento em até 90 (noventa) dias. 

 
 

Até 1,5 ponto 

 

A programação financeira considerou a taxa de 

até 6% (seis por cento) do repasse mensal com 

despesa compartilhada. 

Até 1,0 ponto 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM A PROPOSTA 

ECONÔMICO-FINANCEIRA: 5 PONTOS 

1. Para cada item e subitens avaliados, será atribuída nota entre 0 (zero) e até a 

pontuação máxima, conforme indicado nos quatro quadros dos critérios de 

avaliação e julgamento das propostas técnicas e sua classificação. 

1.1. As pontuações serão estabelecidas dentro do seguinte parâmetro: 

 
(a) Atendido: quando o subitem obtiver a pontuação máxima atribuída a ele; 

 
(b) Atendido em maior parte: quando o subitem obtiver nota acima de 50% 

(cinquenta por cento) e abaixo de 100% (cem por cento) da pontuação máxima 

atribuída a ale; 

(c) Atendido em parte: quando o subitem obtiver 50% (cinquenta por cento) da 

pontuação máxima atribuída a ele; 

(d) Atendido em menor parte: quando o subitem obtiver pontuação acima de 0 

(zero) e abaixo que 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima atribuída a 

ele; 

(e) Não atendido: quando o subitem obtiver nota 0 (zero). 

 
2. Serão desclassificadas as propostas técnicas que: 

 
2.1. Não atingirem uma pontuação total mínima de 80 (OITENTA) pontos; 

2.2.Não atenderem às exigências deste Instrumento; e 

2.3.Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio e para metas das 

atividades do Hospital Regional de Porto Grande com valores manifestamente 

inexequíveis. Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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3. Quanto aos CRITÉRIOS DE DESEMPATE serão considerados os seguintes 

itens: 

(a) Havendo empate, será vencedora a organização social de saúde que 

apresentar maior pontuação no critério de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

(b) Persistindo o empate, considerar-se-á vencedora a organização social de 

saúde que tiver obtido maior pontuação no critério previsto na PROPOSTA 

QUALIDADE, que consta no Plano de Trabalho 

(c) Não sendo resolvido o desempate pelos dois critérios anteriores, será 

declarada vencedora a organização social de saúde, que tiver obtido maior 

pontuação no quesito previsto na PROPOSTA DE ATIVIDADE, que consta no 

Plano de Trabalho. 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

 

 

ANEXO XIII 

 
 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAL 

 
1. CARGO: ………………………………………………... 

 

1. Nome: 

CPF: 

2. Cursos de formação acadêmica superior, reconhecido pelo MEC: 

2.1. Curso: 

2.2. Instituição: 

2.3. Período: 

 

 

3. Cursos de pós-graduação, em nível de Especialização, concluído com carga horária 

mínima de 360 horas, reconhecido pelo MEC: 

3.1. Curso. 

3.2. Instituição: 

3.3. Período: 

3.4. Carga Horária: 

 

 

4. Cursos de pós-graduação, em nível de Mestrado, reconhecido pelo MEC: 

4.1. Curso: 

4.2. Instituição: 

4.3. Período: 

4.4. Carga Horária: 

 

 

5. Cursos de pós-graduação, nível de Doutorado, reconhecido pelo MEC: 

5.1. Curso: 

5.2. Instituição: 
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5.3. Período: 

5.4. Carga Horária 

 

 

6. Experiência em cargos de direção ou coordenação de entidades: 

6.1. Instituição onde trabalhou: 

6.2. Período: 

6.3. Cargos ocupados/funções exercidas: 

6.4. Experiencia adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações): 

 

 

7. Experiência em cargos de direção ou coordenação de entidades: 

7.1. Instituição onde trabalhou: 

7.2. Período: 

7.3. Cargos ocupados/funções exercidas: 

7.4. Experiência adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações): 

 

 

8. Exercício de atividade profissional de nível superior em emprego/cargos/especialidades 

ou de gestão: 

8.1. Instituição onde trabalhou: 

8.2. Período: 

8.3. Cargos ocupados/funções exercidas: 

8.4. Experiência adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações): 

 

 

 

A comprovação da formação acadêmica de nível universitário será feita mediante a 

apresentação de fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de graduação de nível universitário, fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC. 
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Para a comprovação da conclusão de curso de pós-graduação em nível de 

especialização, será aceito o certificado de conclusão de curso de pós-graduação ou 

declaração de curso acompanhado do histórico do curso, em nível de especialização, 

com carga horária mínima de 360 horas, e que esteja de acordo com a Resolução 

CNE/CES nº 1, 8 de junho de 2007. 

Para a comprovação da conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado 

ou de doutorado, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por 

instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar. 

Para cursos de pós-graduação não concluídos no exterior, será aceito o diploma 

desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil. 

 
Para a comprovação de experiência profissional, serão aceitas as seguintes opções: 

 
 

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, das partes 

referentes á identificação e ao contrato de trabalho, acrescida de declaração do 

empregador que informe o período, com início e fim, se for o caso, e a espécie do 

serviço de nível superior realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se 

realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área 

privada; ou 

 
b) Declaração ou certidão de tempo de serviço que conforme o período, com início 

e fim, se for o caso, e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas, se realizado na área pública; ou 

 
c) Contrato de prestação de serviços de nível superior ou Recibo de Pagamento 

de Autônomo – RPA acrescido de declaração do contratante que informe o período, 

com início e fim, se for o caso e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço 

prestado como autônomo. 
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ANEXO XIV 

 

 
 

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

 
 

SETOR 
 

 
ÁREA DE 

TRABALHO 

 
CATEGORIA FUNCIONAL 

 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 
QUANTIDA- 

DE 

 
SALÁRIO 

(R$) 

 
ESCALA 

      

      

      

      

      

      

TOTAL     
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ANEXO XV 

 
 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS / DESPESAS MENSAIS 

 

RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 

 

RECEITAS 

OPERACIONAIS 

MÊS 1 

ANO 

MÊS 2 

ANO 

MÊS 3 

ANO 

MÊS 4 

ANO 

MÊS 5 

ANO 

MÊS 6 

ANO 

MÊS 7 

ANO 

MÊS 8 

ANO 

MÊS 9 

ANO 

MÊS10 

ANO 

MÊS11 

ANO 

MÊS12 

ANO 
T 

O 

T 

A 

L 

Repasse Contrato de 

Gestão/Convênio (Fixo + 

Variável) 

             

Repasse Programas 

Especiais/Eventuais 

             

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

SUS/ Ambulatório 

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

“Demais Receitas” 

(Convênios) 

             

“Receitas Extras”              

Obtenção de Recursos 

Externos à SESA/AP 

             

Outras Receitas              

Reembolso de Despesas              

Resultado de Aplicação 

Financeira 

             

Total (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Geral das Receitas 

(1) + (2)+ (3) 

 
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              
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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. Materiais de 

Higienização 

             

3.2. Material/Gêneros 

Alimentícios 

             

3.3. Materiais de 

Expediente 

             

3.4. Combustível              

3.5. GLP              

3.6. Materiais de 

Manutenção 

             

3.7. Outras Despesas com 

Materiais Diversos 

             

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1. Depreciação              
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7. Prestação de Serviços 

Terceiros 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

7.1. Assistenciais              

7.1.1. Pessoa Jurídica              

7.1.2. Pessoa Física              

7.1.3. Cooperativa              

7.2. Administrativos              

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. Moveis e Utensílios              

8.3. Obras e construções              

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1. Na elaboração da proposta financeira devem ser obedecidas, obrigatoriamente, as 

seguintes orientações: 

1.1. Deverão ser preenchidas 3 (três) planilhas, conforme os períodos abaixo: 

 
(a) A primeira planilha apresentará o custeio das despesas do primeiro ao décimo 

segundo mês de vigência do contrato de gestão; 

(b) A segunda planilha apresentará o custeio das despesas do décimo terceiro ao 

vigésimo quarto mês de vigência do contrato de gestão; 

(c) A terceira planilha apresentará o custeio das despesas do vigésimo quinto ao 

trigésimo sexto mês de vigência do contrato de gestão; 

 
1.2. A Organização Social da Saúde participante do Processo Público de Seleção 

deverá, obrigatoriamente, apresentar a memória de cálculo de cada item que irá 

compor as três planilhas listadas no item 1.1. 

1.2.1. Nas despesas com pessoal, no regime da CLT, com 44 horas semanais de 

atividades renumeradas, deverá constar, no mínimo, a função, salário nominal e os 

encargos trabalhistas e previdenciários. Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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1.2.2. Para os profissionais, em regime da CLT, que atuarão em escalas de trabalho 

deve apresentar a escala espelho, que cobrirá toda a atividade em que estão 

vinculados. 

1.2.3. Para os profissionais contratados em regime de pessoa jurídica, detalhar os 

dados quantitativos e financeiros de cada profissional e serviço. 

1.2.4 Para as despesas com material/medicamentos, detalhar os itens de forma 

sintética, que compõe essa despesa. 

1.2.5. As despesas com materiais diversos deverão ter o seu detalhamento 

envolvendo o tipo de cada serviço, com seu respectivo preço quantitativo. 

1.2.6. Casos que não foram listados nos itens de 1.2.1 a 1.2.5 deverão também ser 

apresentados nos mínimos detalhes. 

1.3. A Organização Social de Saúde que não apresentar a memória de cálculos nos 

temos indicados no item 1.2 não terá a sua proposta econômico – financeira avaliada, 

conforme o critério 4 do ANEXO XII – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E SUA CLASSIFICAÇÃO, assim receberá a nota zero 

no referido critério. 
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ANEXO XVI 
 

TABELA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 
POR AMBIENTES 

 

Segue abaixo a relação dos equipamentos que serão adquiridos pela 

CONTRATADA, necessários para o início das atividades de gestão do Hospital regional 

de Porto Grande. 

Os equipamentos devem atender a tensão elétrica da edificação da unidade, a 

Resolução MS/ANVISA Nº 36, de 03 de junho de 2008. 

Os preços dos itens foram obtidos a partir das cotações, em sua maioria, para 

cada item consultado no banco de preços, pela Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá conforme Tabela 1. A memória de consulta se encontra arquivada no banco de 

dados da Comissão. 

 

TABELA 1 – MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS A SEREM ADQUIRIDOS 
PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE 

 
AMBULATÓRIO 

 
UNIDADE/AMBIENTE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QUANTIDADE 

 Longarinas c/ 04 lugares 12 

 
Sala de espera e 

Bebedouro 01 

Sistema de senha 01 
Recepçao 

Telefone 01 
De pacientes e 

Cesto de lixo 02 
acompanhantes 

Armários 01 
 Computadores 04 
 Monitores 04 
 Impressora 01 
 Cadeiras fixas 02 
 Cadeiras giratórias 04 
 Cadeiras de rodas 02 
 TV 52 “ 01 
 Suporte para TV 01 
 Quadro de avisos 01 

 

 
UNIDADE/AMBIENTE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QUANTIDADE 

 
 

SAME 

Computadores 02 

Monitores 02 

Armários 04 

Telefone 01 

Cesto de lixo 01 

Cadeiras giratórias 04 

Mesa redonda de escritório 01 
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UNIDADE/AMBIENTE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QUANTIDADE 

 
 

Recepção 

Longarinas 04 

Bebedouro 01 

Sistema de senha 01 

Interna Telefone 01 

Cesto de lixo 01 

Armários 01 

Computadores 01 

Monitores 01 
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ÁREA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
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BLOCO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA HOSPITALAR 

LAVANDERIA HOSPITALAR 
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LACTÁRIO 

 

 
SERVIÇO DE NUTRIÇAO DIETÉTICA 

 
A empresa contratada para o fornecimento de nutrição dietética deverá ser 

responsável pela concessão de equipamentos necessários ao funcionamento do Serviço 
de Nutrição à pacientes e plantonistas. 
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A Contratada deverá adquirir, instalar bem como realizar a manutenção da Estação 
de Tratamento de Esgoto compatível com a capacidade necessária ao 
funcionamento do Hospital Regional de Porto Grande. 
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ANEXO XVIII 
 

METAS DE PRODUÇÃO 
 

             SAÍDAS EM CLÍNICA MÉDICA, PEDIÁTRICA E GINECO-OBSTETRÍCIA 

O Hospital deverá realizar um número de 6.900 saídas hospitalares no período de 12 meses 

em Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia-Obstetrícia de acordo com o número de leitos 

operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas: 

 
SAÍDAS HOSPITALARES QUANTIDADE/ANO 

Clínica médica 2.400 

Pediatria 1.500 

Ginecologia-obstetrícia 3.000 

Total 6.900 

 

         SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA - ENFERMARIAS E URGÊNCIAS 

O hospital deverá realizar um número 3.360 saídas hospitalares cirúrgicas no período de 12 

meses, de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de 

Saúde, classificando as saídas cirúrgicas em eletivas e de urgência (de acordo com a classificação do 

Manual SIHD). 

Saídas hospitalares em clínica cirúrgica Quantidade/ano 

ELETIVAS - 

AMBULATORIAL 1.200 

URGÊNCIA 2.160 

Total 3.360 

 
 

        ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

 
            Atendimento Especialidades Médicas 
 

O volume de primeiras consultas em especialidades médicas disponibilizados para a rede de 

referências (Central Estadual de Regulação) deve corresponder , no mínimo, ao volume definido 

na tabela abaixo e conforme o cronograma para a implantação : 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL Quantidade/ano 

Primeira Consulta 4.200 

Interconsulta 3.600 

Consulta subsequente 15.600 

Total 23.400 
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CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 

ESPECIALIDADE 2022 2023 2024 

Clínica médica X   

Pediatria X   

Ginecologia X   

Obstetrícia X   

Cardiologia  X  

Ortopedia  X  

Otorrinolaringologista  X  

Urologista  X  

Anestesiologia   X 

Cirurgia Geral   X 

Dermatologista  X  

 

As especialidades médicas serão ofertadas de forma gradativa e de acordo com a 

complexidade dos serviços instalados e a demanda estimada baseada nos parâmetros estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde. Para o 2o e 3o ano, os parâmetros de produção serão definidos de acordo 

com a implantação dos serviços. 

O agendamento das consultas especializadas será realizado através do Núcleo Interno de 

Regulação/Central Estadual de Regulação e de acordo com a oferta disponibilizada por especialidade 

médica. 

 

            Atendimento Especialidades Não Médicas: 

 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL Quantidade/ano 

Primeira Consulta 2.160 

Interconsulta 1.800 

Consulta subsequente 1.500 

Terapia (sessão) 240 

Total 5.700 

 
 

ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS 

 
 Quantidade/ano 

Enfermeiro 4.560 

Psicólogo 570 

Nutricionista 570 

 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

 

 

 
ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS 

 
Procedimento Quantidade/ano 

Consulta de Urgência/Emergência 120.000 

Total         120.000 

 
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

 
O Hospital Regional de Porto Grande oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, no período 

de doze meses, a pacientes EXTERNOS ao hospital, isto é, àqueles pacientes que foram 

encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde, obedecendo ao 

fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde nas quantidades especificadas: 

 
SADT Quantidade/ano 

Diagnóstico laboratorial 84.000 

Radiologia (Raio X) 3.000 

Ultrassonografia 2400 

Endoscopia 1.440 

ECG 600 

Total 91.440 

 

METAS E INDICADORES DE PRODUÇÃO 

Os seguintes indicadores de produção serão avaliados pela Comissão Técnica de Avaliação e 

servirão de base para o pagamento dos custos mensais para a CONTRATADA. 

 

INDICADOR 

No de saídas hospitalares em clínica médica 

No de saídas hospitalares pediátricas 

No de atendimentos de urgência 

No de consultas médicas especializadas (1 consulta) 

No de consultas médicas especializadas (Interconsulta e subsequentes) 

No de consultas não médicas 

No de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais 

No de procedimentos laboratoriais 

No de exames de imaginologia 

No de exames gráficos 
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METAS A SEREM ALCANÇADAS 

 
1. Realizar, no mínimo, 90% (oitenta e cinco por cento) da meta estabelecida no Plano de Metas de 

Produção. 

2. O indicador de aferição será a Saída Hospitalar, comprovada por meio da Autorização de 

Internação Hospitalar - AIH emitida pela própria entidade, processada e faturada pelo 

DATASUS/MS; 

3. O indicador de aferição serão os procedimentos ambulatoriais, comprovada por meio do Sistema 

de Informação Ambulatorial - SIA emitida pela própria entidade, processada e faturada pelo 

DATASUS/MS; 

4. Manter em funcionamento na sua totalidade os leitos operacionais no Hospital Regional de Porto 

Grande; 

 
METAS E INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO 

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da 

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

unidade. A complexidade dos indicadores será crescente e gradual, considerando o tempo de 

funcionamento da unidade hospitalar. 

Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores serão introduzidos e o alcance de um 

determinado indicador no decorrer de certo período, torna este indicador um pré-requisito para que 

outros indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que são 

pré-requisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados , porém não cabe atribuição 

de peso na distribuição dos indicadores valorados. 

 
PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO 

(PRÉVIO À ABERTUR A DO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE) 

INDICADOR Peso 

Qualidade da Informação 50 % 

Acompanhamento da Governança 40% 

Transparência 10% 

 

Os indicadores de desempenho hospitalar são utilizados para medir a eficiência e efetividade 

dos processos realizados na Unidade hospitalar. Para avaliar o desempenho do gerenciamento pela 

entidade, os seguintes indicadores de desempenho deverão ser avaliados: 
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a) Média de Permanência para internação Cirúrgica 

 

 
b) Média de permanência para internação clínica 

 
 

c) Taxa de ocupação institucional 
 

8.0 METAS A SEREM ALCANÇADAS 

 
INDICADORES DE DESEMPENHO HOSPITALAR 

MÉDIA DE PERMANÊNCIA DIAS 

Internação na clínica médica 3 dias 

Internação na clínica cirúrgica 3 dias 

TAXA % 

Taxa de ocupação Hospitalar 90,99% 

 
Os indicadores de qualidade hospitalar medem a eficácia e segurança dos processos realizados na 

Unidade Hospitalar. Para avaliar a qualidade e segurança dos processos de trabalho realizados pela entidade, 

os seguintes indicadores deverão ser avaliados, a cada quadrimestre pela Comissão Técnica de Avaliação: 

 

 
a) Taxa de Infecção Hospitalar 
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b) Índice de queda de pacientes 

 

c) Taxa de erros de prescrição com notificação ao NSP 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIX  

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DO CONTRATO 
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DE GESTÃO 
 

1. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
 

1.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá — SESA/AP, como entidade CONTRATANTE 
é responsável pelo acompanhamento da execução das ações deste contrato, com o objetivo 
de otimizar os recursos e a correção de possíveis desvios e fiscalizar as metas estratégicas, 
qualitativas e quantitativas dos serviços prestados. Para tal finalidade, foi instituída a Comissão 
Técnica de Avaliação - CTA da SESA/AP, que fará o acompanhamento, o controle e a avaliação 
do Contrato de Gestão. 

 
1.2. COMPOSIÇÃO E FUNÇÕES DA CTA 

 

1.2.1. Comissão Técnica de Avaliação — CTA é composta por servidores efetivos e/ou cedidos 
de outros órgãos das diversas esferas públicas que atuam na área de assistência direta e das 
áreas econômico- financeira. A sua criação está em conformidade com o Art. 28 do Decreto nº 
1.024 de 27 de março de 2017. 

 

1.2.2. As funções da CTA são: 
 

(a) Analisar e avaliar os relatórios mensais do HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE, 
conforme estabelecido; 
(b) Proceder trimestralmente a avaliação da parte variável do contrato de gestão; 
(c) Proceder acompanhamento dos sistemas de informação emitindo relatórios técnicos e 
estatísticos das metas e indicadores do contrato de gestão; 
(d) Proceder avaliação semestral de metas estabelecidas no contrato de gestão em visitas a 
repactuação física e financeira; 
(e) Efetuar visitas técnicas ao HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDEcom vistas a um 
melhor acompanhamento das metas e indicadores do contrato de gestão sempre que 
necessário; 
(g) Sistematizar mensalmente os relatórios técnicos e contábeis e disponibilizando para os 
órgãos de controle externo; 
(h) Manter sempre atualizada as pastas permanentes, em vistas a fiscalização de órgãos 
competentes, 
(i) Acompanhar todos os fluxos contábeis das Organização Social de Saúde em vistas ao 
cumprimento do contrato de gestão e outros; 
(j) Acompanhar, controlar e avaliar os serviços executados no âmbito do objeto do contrato de 
gestão firmado com a OSS CONTRATADA. 

 

1.2.3. A análise e a avaliação dos desvios das quantidades assistenciais contratadas e dos 
indicadores de qualidade do Contrato de Gestão serão realizadas pela CTA com a finalidade 
de monitorar as metas estratégicas, qualitativa e quantitativa dos serviços assistenciais 
prestados pela CONTRATADA. 

 
1.3. DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 
1.3.1. Os Relatórios mensais de Prestação de Contas e dos serviços assistenciais deverão ser 
enviados à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá — SESA, até o dia 15 do mês 
subsequente, para o e-mail da CTA. 

1.3.2. Após análise dos dados deverá ser encaminhada ao Secretário Titular da Secretaria de 
Estado da Saúde do Amapá, em até 15 (cinco) dias úteis, para homologação. 

 

1.4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E REFLEXO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS 
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS: 
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 Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento 
ficam estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos: 
A atividade assistencial subdivide-se em 07 (sete) modalidades, conforme especificação e 
quantidades relacionadas abaixo assinaladas: 
(X) Saídas Hospitalares em Clínica Médica e Pediátrica 
(X) Saídas Hospitalares Cirúrgicas 
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades Médicas - Primeiras Consultas 
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades Médicas - lnterconsultas e Subsequentes 
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades não médicas 
(X) Atendimento a Urgências e emergências 
(X) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo - SADT Externo 
 
 As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina do 
atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da CONTRATADA. 
 
 Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, submetidas à prévia 
análise e autorização da CONTR ATANTE. 

 

Os critérios de avaliação dos desvios das atividades assistenciais realizadas pela 
CONTRATADA e seu reflexo econômico-financeiro estão demonstrados na Tabela I a seguir 
apresentada. 
1.4.1. O desconto a ser aplicado no repasse de custeio por desvios das atividades assistenciais 
não cumpridas ao final de cada semestre será a média obtida da soma dos descontos apurados 
em cada meta avaliada mensalmente. 
1.4.2. Os critérios de avaliação dos indicadores de qualidade realizadas pela CONTRATADA e 
seu reflexo econômico-financeiro estão demonstrados na Tabela II a seguir apresentada. 
1.4.3. O desconto a ser aplicado no repasse de custeio por dos indicadores de qualidade não 
cumpridas ao final de cada trimestre, será a média obtida da soma dos descontos apurados em 
cada indicador avaliada mensalmente. 
1.4.4. À critério da CONTRATANTE, as metas e os indicadores estabelecidos poderão ser 
revistos a cada 06 (seis) meses, de forma a melhor refletir o desempenho desejado para o 
HRPG. 
1.4.5.  A critério da CONTRATANTE, outros indicadores poderão ser substituídos ou 
introduzidos no Contrato de Gestão. 

 

2. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: 
 

O montante do orçamento econômico-financeiro do HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE  

para o exercício de  2022, ficam estimados em R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) mensais para 

custeio e será distribuído percentualmente nos termos  indicado  na Tabela I, para efeito de cálculo 

de desconto dos Indicadores de Produção, quando cabível: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA I - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES 

DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 
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DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS 

INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

PROCEDIMENTOS % 

Saídas hospitalares em clínica 

médica, pediátrica e gineco-

obstetrícia  

40 

Saídas hospitalares em clínica 

cirúrgica 

25 

Atendimento de urgência e 

emergência  

25 

Consulta médica  (Primeira consulta) 2 

Consulta médica  (interconsulta e 

subsequentes) 

2 

Consulta não médica  1 

SADT 5 

 100% 

 
 

Os pagamentos ao CONTRATADO dar-se-ão na seguinte conformidade: 

 

a) A avaliação e a valoração dos indicadores de Qualidade serão  realizados a cada 
quadrimestre, podendo gerar um desconto financeiro a menor de até 10% do custeio 
da unidade no quadrimestre, nos meses subsequentes, dependendo do percentual de 
alcance das metas dos indicadores , pelo HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE. 

b) A avaliação e a valoração dos Indicadores de Produção (modalidade por contratação 
das atividades assistenciais) serão realizados a cada semestre, podendo gerar um 
ajuste financeiro a menor de 10% a 30% do custeio da unidade no semestre, nos meses 
subsequentes, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores 
constante na TABELA Il - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DAS QUANTIDADES POR 
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS e de acordo 
com a DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS 
INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO nas modalidades 
de contratação das atividades assistenciais, conforme TABELA I, constante no item 
13- Sistema de Pagamento. 

c) Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das 
atividades estabelecidas para o CONTRATADO no Anexo Técnico - Descrição de 
Serviços, a mesma deverá encaminhar mensalmente, até o dia 15 (quinze), a 
documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pelo HOSPITAL 
REGIONAL DE PORTO GRANDE. 

d) A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pelo CONTRATADO para 
que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido no 
Contrato de Gestão. 

e) A cada quadrimestre a CONTRATANTE procederá à consolidação e análise conclusiva 
dos dados dos Indicadores de Qualidade, que poderão ensejar desconto conforme 
desempenho em relação às metas. 

 
 
 

f) A cada semestre, a CONTRATANTE procederá à análise dos Indicadores de Produção 
(modalidades de contratação das atividades assistenciais) realizada pelo CONTRATADO, 
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verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às 
quantidades estabelecidas neste Contrato de  Gestão 

g) Da análise referida no item anterior, poderá resultar desconto financeiro, bem como re 
pactuação das quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu 
correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada mediante Termo de aditivo ao 
Contrato de Gestão, acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste 
semestral e anual do Contrato  de Gestão. 

h) A análise referida no alínea f,  deste documento não anula a possibilidade de que sejam 
firmados Termos de aditivo ao Contrato de Gestão em relação às cláusulas que 
quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas pelo CONTRATADO e seu 
correspondente reflexo econômico-financeiro , a qualquer momento, se condições e/ou 
ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades do hospital, 
inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada. 

i) Os valores percentuais apontados na Tabela II, para valoração de cada um dos indicadores 
selecionados serão utilizados como base de cálculo do valor a ser descontado, em caso 
de descumprimento de metas. 

j) Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados 
nos meses subsequentes aos períodos de avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XX - TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 
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TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS, SITUADO NA AVENIDA LIBERDADE, S/N, RENASCER, NO MUNICÍPIO        
DE        MACAPÁ,        ESTADO         DO         AMAPÁ         E         DOS         BENS,         QUE   ENTRE SI CELEBRAM: 1) 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, COMO CEDENTE, E 2) (entidade), COMO CESSIONÁRIO, NA FORMA 

ABAIXo: 
 

A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá — SESA/AP, entidade jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.086.176/0001-03, com sede na cidade de Macapá, sito à 
Avenida Anhanguera, 265, neste ato representado pelo seu titular, o Senhor Juan Mendes da 
Silva, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade nº ................... , inscrito 
no  CPF  nº  ...............................,  e,  domiciliado/sediado  no  Município  de  Macapá/AP,  na 
............................, nº ............. , doravante designado CEDENTE, e de outro lado, a Organização 
Social de Saúde qualificada pelo Decreto nº , publicado pelo DOE Nº... de ............ , identificada 
como (qualificação completa), e com estatuto protocolizado registrado e digitalizado sob o nº... 

(informações do Cartório), neste ato representado por ....., brasileiro, solteiro, empresário, 
domiciliado em ............. Nº... bairro, 
Portador cédula de identidade nº ...... e inscrito no CPF nº.............. , doravante designado 
simplesmente CESSIONÁRIO, celebram o presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS, 
a título precário e que se regerá pela Lei Estadual nº 0599/2001, e pelo Decreto nº 1.024/2017. 

 
PRIMEIRA: - (Objeto) — Constitui objeto da cessão de uso de bens, os descritos no anexo 
técnico, os quais serão adquiridos pela CESSIONÁRIA e incorporados ao patrimônio do Estado 
e mais o imóvel em perfeitas condições de uso de propriedade do Estado, situado na Avenida 
8 DE Agosto, S/N, Centro, Porto Grande-AP. 

 
SEGUNDA: - (Destinação dos bens) - Os bens que terão o uso permitido através do presente 
instrumento destinar-se-ão, exclusivamente, à prestação de assistência à saúde de usuários do 
SUS, Ficando vedada a sua destinação para finalidade diversa, sob pena de rescisão de pleno 
direito do presente instrumento. 

 
TERCEIRA: - (Legislação aplicável) — A presente Cessão de Uso de Bens, se rege pelo 
disposto na Lei Estadual nº 0599/2001 e pelo Decreto nº 1.024/2017. 

 
QUARTA: - (Prazo) — O presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS será válido apenas 
enquanto estiver em vigor o Contrato de Gestão, do qual é parte integrante. 

 
QUINTA: - (Conservação dos bens) — Obriga-se o CESSIONÁRIO a conservar os bens que 
tiverem o uso cedido, mantendo-os permanentemente limpo e em bom estado de conservação, 
incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até a efetiva devolução. 

 

SEXTA: - (Aquisições) - Obriga-se o CESSIONÁRIO a comunicar oficialmente à CEDENTE, 
através de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, todas as aquisições de bens que 
forem realizadas com recursos oriundos deste contrato, no prazo de 30 (trinta) dias após sua 
ocorrência, contendo cópia da nota fiscal do produto dentro das determinações legais vigentes, 
forma de aquisição de acordo com o manual de compras da organização e legislação vigente 
e termo de doação nos moldes estabelecidos pelo CEDENTE. 

 
 

SÉTIMA: - (Montagens, construções, benfeitorias) - É vedado ao CESSIONÁRIO realizar 

construções ou benfeitorias, sejam estas de que natureza forem, sem prévia e expressa 
autorização do CEDENTE, devendo-se subordinar eventual montagem de equipamentos ou a 
realização de construções também às autorizações e aos licenciamentos específicos das 
autoridades estaduais competentes. 

 
OITAVA: - (Fiscalização) - Obriga-se o CESSIONÁRIO a assegurar o acesso aos bens que 
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tenham o uso cedido aos servidores do CEDENTE, incumbidos de tarefas de fiscalização do 
controle interno e externo, ou em particular, da verificação do cumprimento das disposições do 
presente termo. 

 
NONA: - Deverá o CESSIONÁRIO enviar um relatório mensal do controle dos equipamentos 
adquiridos e o inventário anual. 

 
DÉCIMA: - (Obrigações para com terceiros) - O Estado não será responsável por quaisquer 
compromissos ou obrigações assumidas pelo CESSIONÁRIO com terceiros, ainda que 
vinculados ou decorrentes do uso dos bens objeto deste termo. Da mesma forma, o Estado não 
será responsável, seja a que título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em 
decorrência de atos do CESSIONÁRIO ou de seus colaboradores, visitantes, subordinados, 
prepostos ou contratantes. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA: - (Outros encargos) - O CESSIONÁRIO fica obrigado a pagar toda e 
qualquer despesa, tributos, tarifas, custas, emolumentos ou contribuições federais, estaduais 
ou municipais, que decorram direta ou indiretamente deste termo ou da utilização dos bens e 
da atividade para a qual a presente cessão é outorgada, inclusive encargos previdenciários, 
trabalhistas e securitários, cabendo ao CESSIONÁRIO providenciar, especialmente, os alvarás 
e seguros obrigatórios e legalmente exigíveis. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: - Na hipótese de furto, sinistro ou extravio de bem patrimonial, o 
CESSIONÁRIO deverá oficializar a CEDENTE o ocorrido, apresentando, quando for o caso, a 
cópia do boletim de ocorrência. Posteriormente a CESSIONÁRIA tomará as providencias 
cabíveis para resguardar o interesse público. 

 
DÉCIMA TERCEIRA: - A existência de bens patrimoniais considerados inservíveis, obsoletos 
ou em desuso deverá ser comunicada pela CESSIONÁRIA a CEDENTE, para os 
encaminhamentos necessários. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: - O CESSIONÁRIO não terá direito a qualquer indenização por parte do 
CEDENTE, no caso de denegação de licenciamento total ou parcial da atividade que se propõe 
a realizar no imóvel objeto deste termo. 

 
DÉCIMA QUARTA: - (Condições de Devolução) — Finda a qualquer tempo a cessão de uso, 
deverá o CESSIONÁRIO restituir os bens em perfeitas condições de uso, conservação e 
habitabilidade. 
 

      PARAGRAFO UNICO: — Qualquer dano por ventura causado aos bens que tiverem o uso cedido   
será indenizado pelo CESSIONÁRIO, podendo o CEDENTE exigir a reposição das partes 
danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor correspondente ao prejuízo em numerário, 
ou como melhor atender  

 
 

DÉCIMA QUINTA: - (Devolução dos bens) - O CESSIONÁRIO ficará sujeito à multa de até  
(cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO, se findada por qualquer das 
formas aqui previstas a cessão de uso e o CESSIONÁRIO não restituir os bens na data do seu 
termo ou sem a observância das condições em que o recebeu. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: - A multa incidirá até o dia em que os bens forem efetivamente 
restituídos ou retornem àquelas condições originais, seja por providências do CESSIONÁRIO, 
seja pela adoção de medidas por parte do CEDENTE. Nesta última hipótese, ficará o 
CESSIONÁRIO também responsável pelo pagamento de todas as despesas realizadas para 
tal finalidade. 
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DÉCIMA SEXTA: - (Remoção de Bens) - Terminada a cessão de uso ou verificado o abandono 
do imóvel pelo CESSIONÁRIO, poderá o CEDENTE promover a imediata remoção compulsória 
de quaisquer bens não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente 
retirados do imóvel, sejam eles do CESSIONÁRIO ou de seus empregados, subordinados, 
prepostos, contratantes ou de terceiros. 
§1º. Os bens anteriormente mencionados poderão ser removidos pelo CEDENTE para local de 
sua escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que os mesmos venham a ser 
causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, nem tampouco pela sua guarda, 
cujas despesas ficam a cargo do CESSIONÁRIO. 

 

§2º. Se esses bens não forem retirados pelos respectivos proprietários, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias após a data de sua remoção, poderá o CEDENTE, mediante decisão e a 
exclusivo critério do Sr. Secretário de Estado: |) doá-los, em nome do CESSIONÁRIO, a 
qualquer instituição beneficente ou, quando de valor inexpressivo, deles dispor livremente; II) 
Vendê-los, ainda em nome do CESSIONÁRIO, devendo, nessa hipótese, empregar a quantia 
recebida para o ressarcimento de qualquer débito do CESSIONÁRIO para com o CEDENTE ou 
de despesas incorridas, depositando eventual saldo positivo, em nome do CESSIONÁRIO, na 
Secretaria do Estado da Saúde do Amapá. Para a prática dos atos supramencionados, concede 
o CESSIONÁRIO, neste ato, ao CEDENTE, com expressa dispensa da obrigação de prestação 
de contas. 

 
DÉCIMA SÉTIMA: - (Rescisão de Pleno Direito) — A presente cessão de uso estará rescindida 
de pleno direito com o término da vigência do Contrato de Gestão. 

 

§1º - Além do término do contrato de gestão, o descumprimento, pelo CESSIONÁRIO, de 
qualquer das obrigações assumidas dará ao CEDENTE a prerrogativa de considerar rescindida 
de pleno direito a presente cessão, mediante aviso com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 
§2º - Rescindida a permissão, o CEDENTE, de pleno direito, se reintegrará na posse do imóvel 
e de todos os bens móveis afetados à cessão, oponível inclusive a eventuais cessionários e 
ocupantes. 

 

DÉCIMA OITAVA: (Rito Processual) - A cobrança de quaisquer quantias devidas ao CEDENTE 
e decorrentes do presente Termo de Cessão, inclusive multas, far-se-á pelo processo de 
execução, mediante inscrição em Dívida Ativa, na forma da lei. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Por essa via o CEDENTE poderá cobrar não apenas o principal devido, 
mas ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa contratual, 
fixada em 2% (dois por cento) do valor do débito, e honorários de advogado, pré-fixados estes 
em até 20% (vinte por cento) do valor em cobrança, além das custas e despesas do processo. 
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DÉCIMA NONA: (Condições Jurídicos Pessoais) - O CESSIONÁRIO apresenta, neste ato, toda 

a documentação legal comprovando o atendimento das condições jurídico pessoais 
indispensáveis à lavratura deste Termo de Cessão, que, lido e achado conforme, é rubricado e 
assinado pelas partes interessadas, pelas testemunhas e por mim que o lavrei. 

 
VIGÉSIMA: - (Foro) - É competente o Foro da Comarca de Macapá para o deslinde de todas 
as questões oriundas do presente Termo. 
 

Macapá, XX de XXXXXXXX de 2022. 
 
 
 
 

 
.................................................................................

............ 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXX 

 

    
Testemunhas: 
01.                                                                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF Nº XXXXX 

 

 
02.                                                                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

       CPF Nº XXXXX 
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ANEXO XXI 

 
 

MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2022 

PROCESSO: 003/2022 

Contrato de Gestão que, celebram o 
o Estado do Amapá – GEA, por 
intermédio da Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá – SESA/AP, e a OSS 
XXXX, para o gerenciamento e 
operacionalização do Hospital 
Regional de Porto Grande 

 
 

Pelo presente instrumento, integrado especialmente pelo Processo 
Administrativo n° 002/2022, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá 
– SESA/AP, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
23.086.176/0001-02. com sede na cidade de Macapá, sito à Avenida Anhanguera, 265 
CEP: 68902-005, neste ato representado pelo Senhor Secretário de Estado da Saúde: 
Juan Mendes Silva, brasileiro, casado, portador da célula de identidade nº 4977599 
SSP PA, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, doravante denominada CONTRATANTE, 
e de outro lado, a Organização Social de Saúde XXXXX, qualificada pelo Decreto nº 
XXX, publicado pelo DOE nº XXX de XX de XXXX de XXXX, inscrita no CNPJ/MF nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede da cidade XXX, no Estado de XXX, localizada à 
(endereço completo), com estatuto social registrado sob o nº XXX no ( informações 
do Cartório), neste ato representada por seu Presidente (qualificação completa), 
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Estadual nº 
599/2001, o Decreto nº 1.024/2017, Lei Federal 8.080/1990, os princípios, diretrizes e 
demais normas do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o disposto no artigo 
24, inciso XXIV, da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, resolvem celebrar o 
presente CONTRATO DE GESTÃO referente ao gerenciamento e operacionalização 
do Hospital Regional de Porto Grande , conforme as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O presente Contrato de Gestão tem por objeto o gerenciamento e 
operacionalização do Hospital Regional de Porto Grande, de acordo com as 
especificações, quantitativos, regulamento do gerenciamento, execução de atividades 
e demais obrigações que constam neste instrumento e nos Anexos Técnicos que os 
integram, assegurando a assistência universal aos usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 
1.2. A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO dar-se-á pela CONTRATADA, 
desde que observada todas as condições apresentadas no Plano de Trabalho e em 
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conformidade aos Anexos Técnicos a seguir elencados, que integram o presente 
instrumento, para todos os fins de direito: 
(a) ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho/Descrição dos Serviços (anexo X do 
edital) 
(a) ANEXO TÉCNICO II – Tabelas de Mobiliários e Equipamentos Mínimos por 
Ambientes (Anexo XVI) 
(a) ANEXO TÉCNICO III – Termo de Cessão de Uso de Bens (anexo XX do edital) 
(a) ANEXO TÉCNICO IV – Metas de Produção (anexo XVIII do edital) 

(a) ANEXO TÉCNICO V – Sistemática de Avaliação e Critérios de pagamento do 
Contrato de Gestão (anexo XIX do edital) 
(a) ANEXO TÉCNICO VI – Planilha de Custos/ Despesas Mensais (anexo XV do 
edital). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA 

 
2.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além daquelas 
estabelecidas na legislação referente ao SUS, bem como nos diplomas municipal, 
estadual e federal que reagem a presente contratação, as seguintes obrigações: 
2.1.1. Prestar serviços de saúde que estão especificados no ANEXO TÉCNICO I 
deste contrato com prestação de Serviços à população usuária do Sistema Único de 
Saúde – SUS; 
2.1.2. Prestar atendimento exclusivo aos usuários do SUS no Hospital Regional de 
Porto Grande. 
2.1.3. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços; 
2.1.4. Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como 
Organização Social de Saúde e da gratuidade dos serviços prestados; 
2.1.5. Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas 
alegadas, quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto 
neste Contrato de Gestão; 
2.1.6. Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos no Hospital Regional de Porto Grande. 
2.1.7. Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços 
de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 
2.1.8. Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes; 

2.1.9. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e 
espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso, de acordo com a Lei Federal 
n° 9.982/2000; 
2.1.10. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o usuário para fins de 
experimentação, exceto nos casos de consentimento informado, devidamente 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Consentida, com a expressa 
manifestação de consentimento do paciente ou de seu representante legal, por meio 
de termo de responsabilidade pelo tratamento a que será submetido; 
2.1.11. Instalar, na unidade objeto deste Contrato de Gestão, "Serviço de 
Atendimento ao Usuário", devendo encaminhar à Comissão Técnica de Avaliação — 

CTA/SESA/AP relatório mensal de suas atividades, conforme o disposto no ANEXO 
TÉCNICO I deste Contrato de Gestão; 
2.1.12. Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de 
informação do local e município de residência dos pacientes referenciados para 
atendimento, e para os residentes em Macapá à unidade referenciadora; 
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2.1.13. Fornecer relatório de atendimento prestado ao paciente atendido e submetido 
à observação clínica, por ocasião de sua saída e nos casos de atendimento seguido 
de transferência ao Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz, do qual devem constar, 
no mínimo, os seguintes dados: 
(a) Nome completo do paciente; 
(b) N° do Cartão Nacional de Saúde - CNS; 
(c) Nome da unidade de atendimento; 
(d) Motivo do Atendimento; 
(e) Data de admissão e data da Alta, 
(f) Procedimentos realizados. 

2.1.14. Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda 
via do relatório a que se refere o item acima, arquivando-a no prontuário do paciente, 
pelo prazo e condições devidos; 
2.1.15. Em se tratando de serviço de observação, assegurar a presença de um 
acompanhante, em tempo integral; 
2.1.16. Manter atualizado o arquivo médico, as fichas de atendimento dos usuários 
em Prontuário Eletrônico, pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último 
registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que 
não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado, 
ressalvados os prazos previstos pela lei; 
2.1.17. Disponibilizar cópia física ou por meio magnético, de toda e qualquer 
documentação para auditoria da CONTRATANTE, inclusive os seguintes 
comprovantes: 
(a) Pagamentos de salários a empregados, incluídas as horas extras devidas e outras 
verbas, que em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, 
até o 5º (quinto) dia útil de cada mês seguinte ao vencimento; 
(b) Pagamento de vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados; 
(c) Anotações em Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; 

(d) Recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos 
aos empregados vinculados ao contrato; 
(e) A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito 
junto ao INSS (CND) e a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 
Federais, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos 
perante a Justiça do Trabalho nos termos do Título VII- A, art. 642-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, sempre que expirados os respectivos prazos de validade. 
2.1.18. Anexar, juntamente com a Prestação de Contas, os comprovantes de quitação 
de despesas com água, energia elétrica e telefone, efetuados no mês imediatamente 
anterior, bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e 
previdenciários relativos ao mês anterior, na hipótese da contratada ser beneficiária 
de isenção/imunidade será juntado o documento que justifique o não recolhimento. 
2.1.19. Responsabilizar-se pela indenização de danos decorrente de ação, omissão, 
negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nesta qualidade, causarem 

aos pacientes, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos 
bens públicos, objetos de cessão de uso, assegurando-se o direito de regresso contra 
o responsável, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis; 
2.1.20. A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de 
danos causados por falhas relativas à prestação dos serviços; 
2.1.21. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu 
representante, por profissional colaborador ou prestador, em razão da execução deste 
Contrato de Gestão; 
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2.1.22. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às 
repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente 
Contrato; 
2.1.23. Restituir, em caso de desqualificação ou extinção da CONTRATADA, ao Poder 
Público, o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores dele recebidos; 
2.1.24. Administrar os bens cujo uso for cedido, em conformidade com o disposto nos 
respectivos Termos de Cessão de uso, até sua restituição ao Poder Público; 
2.1.25. A cessão de uso de bens, referida no item anterior, deverá observar as 
condições estabelecidas na Lei Estadual n° 599/2001 e no Decreto n° 1.024/2017; 
2.1.26. Fazer inventário dos bens patrimoniais a serem administrados pela contratada 
sob cessão de uso, quando da celebração do presente Contrato de Gestão e dos que 
forem adquiridos ao longo da sua execução, a fim de confrontar com o apresentado 
pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA/AP; 
2.1.27. Comunicar à instância responsável do Estado todas as aquisições de bens 
que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência; 
2.1.28. Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumentos 
necessários para a realização dos serviços contratados; 
2.1.29. Transferir integralmente à CONTRATANTE, em caso de desqualificação ou 
extinção da CONTRATADA, o patrimônio, os legados ou doações que foram 
destinados, cujo uso lhe fora cedido; 
2.1.30. Ao contratar profissionais pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT para a execução das atividades assistenciais previstas neste Contrato de 
Gestão, responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas de rescisões, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença; 
2.1.31. A CONTRATADA será responsável, pela imperícia, pela falta de higidez 
financeira, por prejuízos causados, bem como pelos encargos trabalhistas de 
rescisões, previdenciários, fiscais e comerciais, dos terceiros por ela contratados para 
a execução de serviços deste Contrato de Gestão; 
2.1.32. Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde, cujo uso Ihe fora 
permitido, com os padrões definidos pela CONTRATANTE no ANEXO TÉCNICO I; 
2.1.33. Na excepcionalidade em que a CONTRATANTE for acionada judicialmente 
para execução imediata de exames de análise clínica em que a rede regular à atenção 
obstétrica e neonatal não estejam atendendo, fica a CONTRATADA responsável pela 
execução destes que pertençam a sua carteira de serviços; 
2.1.34. A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos 
dirigentes e empregados da CONTRATADA não poderão exceder os níveis de 
remuneração praticados na rede privada de saúde, observando-se a média de valores 
praticados por instituições de mesmo porte e semelhante complexidade da unidade 
objeto deste Contrato de Gestão. Remuneração esta, baseada em indicadores 
específicos divulgados por entidades especializadas em pesquisa salarial existentes 
no mercado. 

2.1.35. Conforme a Art. 19 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que 
limita as despesas com pagamento de remuneração de qualquer natureza a serem 
percebidos pelos dirigentes e colaboradores das Organização Social de Saúde, esta 
não poderá exceder 60% (sessenta por cento) do valor global das despesas de custeio 
da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul. 
2.1.36. Apresentar no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura 
deste instrumento, os regulamentos de recursos humanos, financeiros, e de aquisição 
de bens e serviços realizados com recursos públicos, devendo os mesmos obter 
aprovação da Comissão técnica de Avaliação – CTA/SESA/AP do presente contrato 
e ser devidamente publicados em DOE; 
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2.1.37. Realizar processo seletivo para contratação de recursos humanos, 
observando critérios objetivos e impessoais, com a divulgação na imprensa oficial, de 
forma a permitir o acesso a todos os interessados. 
2.1.38. Enviar à CONTRATANTE, nos prazos e instrumentos por ela definidos, todas 
as informações sobre as atividades desenvolvidas no Hospital Regional de Porto 
Grande, bem como sobre a movimentação dos recursos financeiros recebidos e 
realizados. 
2.1.39. Permitir o livre acesso da CTA/SESA/AP em qualquer tempo e lugar, a todos 
os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com este Instrumento, quando 
em missão de acompanhamento, controle e avaliação. 
2.1.40. Garantir requisitos e buscar as habilitações possíveis ao perfil do Hospital 
Regional de Porto Grande junto ao Ministério da Saúde - MS. 
2.1.41. Obter a certificação pela Organização Nacional de Acreditação - ONA para o 
Hospital Regional de Porto Grande, pelo menos nível I, em até 24 meses da vigência 
do contrato. 
2.1.42. Até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato de Gestão a 
CONTRATADA deverá apresentar a CTA/SESA/AP o Plano de Ação para a 
implantação dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul, e que 
deverá conter, no mínimo, o detalhamento das ações a serem executadas, com seus 
respectivos meios, prazos e responsáveis. 
2.1.43. Após a assinatura do Contrato de Gestão a CONTRATADA terá o prazo 
máximo de 90 (noventa) dias para iniciar os serviços na Unidade de Pronto 
Atendimento da Zona Sul. 
2.1.44. Após a assinatura do Contrato de Gestão a CONTRATADA terá o prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias, para criar uma filial no Estado do Amapá, devendo o Conselho 
de Administração desta filial obedecer a composição, estrutura e atribuições 
constantes da Lei nº 599/2001 e do Decreto nº 1024/2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

3.1. Para a execução dos serviços, os quais são objeto do presente Contrato de 
Gestão, a CONTRATANTE obriga-se a: 
3.1.1. Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste 
Contrato de Gestão; 
3.1.2. Programar no orçamento do Estado, nos exercícios subsequentes ao da 
assinatura do presente Contrato de Gestão, os recursos necessários, nos elementos 
financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual, de acordo com 
o sistema de pagamento previsto no ANEXO TÉCNICO V - Sistemática de Avaliação 
e Critérios de Pagamento do Contrato de Gestão, que integra este instrumento; 
3.1.3. Ceder o uso dos bens, mediante a celebração dos correspondentes no Termo 
de Cessão de Uso de Bens (ANEXO TÉCNICO III), conforme art. 15 da Lei Estadual 
nº 599/2001, e sempre que uma nova aquisição for realizada, será emitido o respectivo 
aditivo ao termo de cessão; 
3.1.4. Analisar e avaliar o inventário dos bens apresentados pela CONTRATADA, 
referidos no item anterior desta cláusula, previamente à formalização do Termo de 
Cessão desses; 
3.1.5. Analisar, sempre que necessário, e, no mínimo anualmente, a capacidade e as 
condições de prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação da 
entidade como CONTRATADA, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente 
nível técnico assistencial para a execução do objeto contratual; Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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3.1.6. Exigir a comprovação do cumprimento de encargos trabalhistas, inclusive 
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e 
comerciais oriundos da execução do CONTRATO DE GESTÃO, salvo isenções legais 
comprovadas, sendo esta, uma condição de pagamento dos créditos à 
CONTRATADA. 
3.1.7. Solicitar os registros atualizados de todos os atendimentos efetuados na 
unidade, disponibilizando a qualquer momento e aos agentes de controles externos, 
as fichas de atendimento dos usuários, assim como os demais documentos que 
comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços prestados no Hospital Regional 
de Porto Grande 
3.1.8. Solicitar todas as licenças e alvarás atualizados necessários à execução dos 
serviços e objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
4.1. O prazo de vigência do presente Contrato de Gestão será de 36 (trinta e seis) 
meses, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, podendo ser renovável uma 
única vez pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, após demonstrada a consecução 
dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de 
ambas as partes. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo de vigência contratual estipulado nesta cláusula não 
exime o CONTRATANTE da comprovação da existência de recursos orçamentários 
para a efetiva continuidade da prestação dos serviços, nos exercícios financeiros 
subsequentes ao da assinatura deste Contrato de Gestão. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
5.1. O presente Contrato de Gestão poderá ser alterado a qualquer momento, 
mediante revisão das obrigações e responsabilidades das partes, das metas de 
produção e dos valores financeiros inicialmente pactuados, com prévia justificativa por 
escrito, que conterá a declaração de interesse de ambas as partes, mediante parecer 
favorável da CTA-SESA/AP e autorização da CONTRATANTE. 

5.2. As obrigações contratuais, ora estabelecidas, poderão sofrer acréscimos ou 
supressões, desde que devidamente justificadas, e efetuadas no prazo mínimo de 30 
(trinta) dias; 
5.3. As alterações de que tratam os itens acima deverão ser formalizados por meio de 
Termos Aditivos, devendo para tanto ser respeitado o interesse público e o objeto do 
presente Contrato de Gestão. 

 
CLÁUSULA SEXTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato de Gestão correrão por conta dos 

recursos a dotação orçamentária a seguir especificada: 
* Unidade Orçamentária: 300301 - Fundo Estadual de Saúde 
* Fonte de Recursos: 107 - Recurso do Estado e 216 - Recurso do SUS 

* Natureza da Despesa: 339039 - Outros serviços de terceiros de pessoas jurídicas 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

7.1. Pela execução do objeto deste Contrato de Gestão, a CONTRATANTE repassará 
à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste instrumento e seus Anexos 
Técnicos, a importância global estimada em até R$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro 
milhões) por ano, relativos ao custeio. 
7.2. Do montante global mencionado no caput desta cláusula, o valor de R$ 
7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil), corresponde a investimento, referente 
ao exercício financeiro de 2022, cujo repasse dar-se-á na modalidade CONTRATO 
DE GESTÃO. 

 
CUSTEIO: 
-Fonte de Recursos: 107 - Recurso do Estado e 216 – Recurso do SUS 
-Natureza da Despesa: 339039 - Outros serviços de terceiros de pessoas jurídicas 

-Ação: 2711 - Contratualização de serviços de saúde complementares. 
 
7.3. Do montante global mencionado no caput desta cláusula, o valor de até R$ 
2.000.000,00 (Dois milhões) mensais, correspondente ao exercício financeiro de 
2022, cujo repasse dar-se-á na modalidade CONTRATO DE GESTÃO. 

 

INVESTIMENTO: 
-Fonte de Recursos: 107 - Recurso do Estado e 216 - Recurso do SUS 
-Ação: 1056 
-Funcional Programática: 449052 - Equipamentos e material permanente 

 
7.4. O valor referente aos exercícios subsequentes será consignado nas respectivas 
leis orçamentárias. 

7.5. Os recursos repassados à CONTRATADA que não forem utilizadas 
imediatamente, deverão ser por esta, aplicados no mercado financeiro, sendo que os 
resultados dessa aplicação se reverterão, exclusivamente, à execução do objeto deste 
Contrato de Gestão. 
7.6. Os recursos financeiros, para a execução do objeto do presente Contrato de 
Gestão pela CONTRATADA, poderão ser obtidos mediante transferências 
provenientes do Poder Público, receitas auferidas por serviços que possam ser 
prestados, sem prejuízo da assistência à saúde, doações e contribuições de entidades 
nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da 
CONTRATADA e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a 
administração da CONTRATADA. 
7.7. A CONTRATADA deverá movimentar os recursos de INVESTIMENTOS e de 
CUSTEIO que lhe forem repassados, em conta corrente bancária específica, distintas, 
exclusiva e vinculada ao Contrato de Gestão, constando como Titular a 
CONTRATADA, de modo que não sejam confundidos com os recursos próprios da 
CONTRATADA. 
7.8. A CONTRATADA deverá manter em subconta bancária exclusiva, vinculada a 
conta bancária de custeio, por instituição financeira indicada pela CONTRATANTE, 
contendo os recursos destinados ao provisionamento de encargos sociais e 
trabalhistas, devidamente aplicados. 
7.9. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados à 
CTA/SESA/AP. Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS PARA INVESTIMENTOS E 
ADAPTAÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA 

 

8.1. Na vigência do presente Contrato, além do valor global mensal, poderão ser 
repassados recursos com fins justificados, específicos, a título de investimentos e 
adaptações físicas na estrutura da unidade de saúde, após a análise e aprovação pela 
CTA/SESA/AP e autorização do Secretário de Estado da Saúde. 
8.2. Entende-se, por investimentos, todos os repasses financeiros pactuados com a 
CONTRATADA e realizados pela CONTRATANTE visando melhorias da área física 
e/ou aquisição de equipamentos, obedecidas as condições estabelecidas neste 
Contrato de Gestão. 
8.3. Entende-se, adaptações físicas, todos os repasses financeiros pactuados com a 
CONTRATADA e realizados pela CONTRATANTE visando melhorias das 
características físico-estruturais da unidade de saúde, obedecidas as condições 
estabelecidas neste Contrato de Gestão. 

 

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.1. No exercício de 2022 a somatória dos valores referentes a investimentos a serem 
repassados fica estimado em R$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais 
), sendo emitida Nota de Empenho, mediante os seguintes critérios: 

(a) A parcela correspondente a investimentos será repassada mediante a solicitação 
da CONTRATADA, após a análise e aprovação do processo de seleção e da 
respectiva proposta de compra vencedora, pela CTA/SESA/AP e autorização do 
Secretário de Estado da Saúde, a qualquer tempo, após assinatura do contrato; 
(b) As aquisições obedecerão ao previsto no ANEXO TÉCNICO II; 

(c) As prestações de contas dos recursos de investimentos, deverão ser 
encaminhadas no prazo de até 30 (trinta) dias à CTA/SESA/AP, após a entrada do 
recurso na conta corrente da CONTRATADA e apresentadas com a lista de 
aquisições, as notas fiscais, que deverá conter o carimbo atestando o recebimento e 
o número do contrato, e acompanhadas do Termo de Cessão de Bens. 
9.2. As parcelas referentes ao valor do custeio serão repassadas a partir da assinatura 
do contrato, sendo que a primeira parcela deverá ser paga até o 5º dia útil da sua 
assinatura e as demais no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. 
9.3. A somatória dos valores de custeio a serem repassados fica estipulado em até 
R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) mensais, pelos três primeiros meses de 2022 de 
execução do contrato de gestão, conforme estimativa de desembolso. 

 
TABELA 1 — Desembolso financeiro para os 36 (trinta e seis) primeiros meses de 
contrato por exercício: 

ANO DE EXERCÍCIO VALOR EM REAIS (R$) 

2022 R$ 6.0000.000,00 

2023 R$ 24.000.000,00 

2024 R$ 24.000.000,00 

2025 R$ 18.000.000,00 

TOTAL R$ 36.000.000,00 
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9.1. Os ajustes financeiros decorrentes da avaliação das metas pactuadas, serão 
realizados, em um primeiro momento, após 06 (seis) meses de atendimentos realizados. 
Na ocasião serão avaliados os indicadores de qualidade e a valoração dos desvios das 
atividades assistenciais. Em um segundo momento, os indicadores de qualidade serão 
avaliados em período quadrimestral e a valoração dos desvios das atividades 
assistenciais serão avaliados semestralmente, e assim sucessivamente. Parágrafo 
Único: Para o primeiro ano de contrato, o valor a ser considerado será o apresentado 
no ANEXO TÉCNICO VI, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA no seu 
plano de trabalho. A partir do segundo e terceiro anos os valores serão repassados de 
acordo com a implantação dos serviços na segunda e terceira fase. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
10.1. A Prestação de Contas, a ser apresentada pela CONTRATADA mensalmente 
ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, far-se-á por meio de 
relatório pertinente à execução deste Contrato de Gestão, contendo comparativo 

específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados dos 
demonstrativos financeiros referentes aos gastos e receitas efetivamente realizados. 
10.2. A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação 
solicitada, na formatação e periodicidade determinada. 
10.3. A Prestação de Contas mensal deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 
a) Relatórios de produção dos atendimentos realizados; 
b) Relatórios contábeis e financeiros; 
c) Relatório de Cumprimento de Metas; 

d) Relatórios referentes aos Indicadores de Desempenho e Qualidade estabelecidos 
para a Unidade; 
e) Relatório de Custos; 

f) Censo de origem dos usuários atendidos e referências; 
g Pesquisa de Satisfação de usuários e acompanhantes; 
h) Relação de servidores remunerados em razão de exercício de função temporária 
de assessoria ou direção; 
i) Relatório detalhando a qualificação e o estado de conservação dos bens constantes 
do Termo de Cessão de Uso; 
j) Outras que se apresentarem pertinentes, considerando os serviços executados no 
Hospital regional de Porto Grande. 
k) A Prestação de Contas mensal de que trata esta cláusula deverá ser enviado ao 
Protocolo virtual da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá — SESA/AP, até o dia 
15 do mês subsequente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS PÚBLICOS 
 

11.1. Os bens públicos necessários ao cumprimento do Contrato de Gestão serão 
destinados à Organização Social mediante Termo de Cessão de Uso, conforme 
ANEXO II. 
11.2. Os bens móveis públicos permitidos poderão ser substituídos por outros de igual 
ou maior valor, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE e que tenha 
sido providenciada a respectiva avaliação, ficando condicionado à integração dos 
novos bens ao patrimônio do Estado. 
11.3. Permanecem cedidos à CONTRATADA, a título de cessão de uso, e pelo prazo 
do presente Contrato, os bens móveis e imóveis, equipamentos e instalações 
constantes na Cessão de Uso, cabendo a CONTRATADA mantê-los e deles cuidar 
como  se  seus  fossem, restrito  o  uso  e destinação  à  consecução das finalidades 
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traçadas e observados os objetivos e metas previstos neste Instrumento. 

 
 

11.4. A CONTRATADA deverá, mensalmente, apresentar Relatórios à 
CONTRATANTE especificando os bens objetos dos Termos de Cessão de Uso, com 
as respectivas classificações, qualificações e estado de conservação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

 

12.1. A CONTRATADA deverá publicar os editais dos processos de seleção para 
compras e contratações, de acordo com o que dispõe este instrumento, os 
regulamentos editados pela CONTRATADA, bem como aos princípios que regem a 
Administração Pública, notadamente os que estão no caput do art. 37 da CF/88. 
12.2. Os editais a que se refere o item 12.1. são os seguintes: 
(a) Aquisição de bens permanentes e materiais semipermanentes; 
(b) Processos Seletivos para Recursos Humanos; 
(c) Contratação de Serviços; e 

(d) Outros que decorram da celebração deste Contrato de Gestão. 
12.3. Para fins deste instrumento, entende-se por meios oficiais de publicidade, a 
publicação no site da CONTRATADA, no site da Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá — SESA/AP, no site do Governo do Estado do Amapá - GEA e no Diário oficial 
do Estado do Amapá - DOE, a fim de que se viabilize a ampla publicidade e 
participação dos interessados. 
12.4. Para a publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, fica a CONTRATADA 
responsável pela elaboração e formatação do EXTRATO DO EDITAL, conforme 
exigida pela Imprensa Oficial do Estado, qual seja: Fonte: Arial, Tamanho:10, 
espaçamento entre linhas: simples, espaçamento antes: O (zero), espaçamento 
depois: O (zero), largura do texto de 08 cm, alinhamento: justificado. 
12.5. Fica a CONTRATANTE responsável pela publicação do Extrato do Edital no 
Diário Oficial do Estado do Amapá, o qual indicará o website onde estará disponível o 
edital na integra. 
12.6. O prazo entre a publicação do edital de compras, contratação de serviços e 
obras e a sessão de abertura dos envelopes contendo a proposta, não poderá ser 
inferior a 05 (cinco) dias úteis. 
12.7. O prazo entre a publicação do edital de contratação de pessoal e a data limite 
para realização da inscrição ou entrega de currículo, não poderá ser inferior a 05 
(cinco) dias úteis. 
12.8. Os editais que forem publicados sem a observância do que dispõe esta cláusula 
serão considerados nulos, e todos os custos que deles decorram serão de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 
12.9. A CTA/SESA/AP avaliará os processos de seleção para compras e 
contratações em todas as etapas, podendo solicitar da CONTRATANTE, em qualquer 
destas etapas, as documentações que julgar pertinentes a execução de suas 
atribuições. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E 
AVALIAÇÃO 

 
13.1. A Comissão Técnica de Avaliação — CTA/SESA/AP, procederá o 
acompanhamento, controle e a avaliação mensal da execução dos Serviços pela 
CONTRATADA, e consolidará quadrimestralmente os indicadores de qualidade e 
semestralmente dos desvios das atividades assistenciais. 
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13.2. Parágrafo Único: A verificação de que trata o caput desta cláusula, relativa ao 
cumprimento das diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA, restringir- se-á 
aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho e 
metas estabelecidas pela CONTRATANTE. 
13.3. A CTA/SESA/AP, deverá elaborar relatório conclusivo ao final de cada exercício 
sobre a avaliação do desempenho da CONTRATADA e o enviará a CONTRATANTE. 
12.4. A CONTRATADA se obriga a permitir, a qualquer tempo, acesso a toda a 
documentação relacionada ao cumprimento deste Contrato de Gestão, pela 
CTA/SESA/AP, para a realização das suas tarefas de acompanhamento, controle e 
avaliação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA 
CONTRATADA 

 

14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, permanentemente, no mínimo, as 
seguintes ações de transparência: 
I - Manter em seu site na internet um portal de transparência em que, 
obrigatoriamente, sejam mostrados: 
a) O Contrato de Gestão e seus eventuais aditivos; 
b) Todos os regulamentos que serão criados para a unidade; 
c) Todos os contratos que tenha assinado; 

d) Seus registros contábeis, balanços e balancetes e demais demonstrativos 
contábeis, mensais e anuais ou de outras periodicidades; 
e) Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades e outros que tenham 
produzido: 
f) Chamamentos públicos, com critérios técnicos e objetivos; 
g) Resultados dos processos seletivos simplificados; 

h) Pareceres técnicos e jurídicos sobre qualquer assunto, ação ou atividade que 
tenham sido emitidos. 
14.2. Toda interpelação acerca do serviço público prestado pela CONTRATADA, feita 
por autoridade ou por pessoa do povo, deve ser prontamente respondida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 
 
15.1. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo entre 
as partes ou administrativamente, independente das demais medidas legais cabíveis, 
nas seguintes situações: 
I- Por ato unilateral da CONTRATANTE, na hipótese de descumprimento, ainda que 
parcial, ou cumprimento irregular, por parte da CONTRATADA, das cláusulas deste 
contrato, de maneira que inviabilizem a execução dos objetivos e metas previstas no 
presente instrumento, decorrentes de comprovada má gestão, culpa e/ou dolo; 
II- Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público; III-
Por ato unilateral da CONTRATADA na hipótese de descumprimento contratual pela 
CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA notificar a CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informado do fim da prestação dos 
serviços contratados; 

IV- Se houver alterações do estatuto da CONTRATADA que implique em modificação 
das condições de sua qualificação como Organização Social ou de execução do 
presente instrumento; 
V- Pela superveniência de norma legal ou evento que torne, material ou formalmente, 
inexequível o presente instrumento, com comunicação prévia de 90 (noventa) dias. 
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15.2. Verificada a hipótese de rescisão contratual com fundamento nos incisos | e IV 
do item acima, a CONTRATANTE providenciará a revogação do termo de cessão de 
uso de bens existentes em decorrência do presente instrumento e a desqualificação 
da entidade como Organização Social. 
15.3. Ocorrendo à extinção ou desqualificação da Organização Social ou rescisão do 
Contrato de Gestão, acarretará: 
(a) A rescisão ou distrato do termo de cessão de uso de bens, e a imediata reversão 
desses bens ao patrimônio da CONTRATANTE, bem como os bens adquiridos com 
recursos financeiros recebidos em decorrência do objeto desse contrato; 
(b) A incorporação ao patrimônio do Estado dos excedentes financeiros decorrentes 
de suas atividades, na proporção dos recursos públicos alocados, conforme os 
ditames legais; 
(c) Disponibilização, imediata, dos arquivos referentes ao registro atualizado de todos 
os atendimentos efetuados no Hospital Regional de Porto Grande, bem como as fichas 
e prontuários dos usuários. 
15.4. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, desmotivadamente, 
a mesma se obriga a continuar prestando os serviços de saúde ora contratados pelo 
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da denúncia do contrato de gestão. 
15.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da rescisão do contrato, para quitar suas obrigações e prestar contas da sua gestão 
à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
16.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste 
Contrato de Gestão e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou 
regulamentar pertinente, autorizará o Estado, garantida a ampla defesa, a aplicar, em 
cada caso, as seguintes sanções: 
(a) Advertência; 

(b) Multa; 
(c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior à 02 (dois) anos; 
(d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação. 
16.2. A imposição das penalidades previstas, nesta cláusula, dependerá da gravidade 
do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias 
objetivas em que ele ocorreu, avaliadas pelo sistema de dosimetria utilizado pela 
CONTRATANTE, e dela será notificada a CONTRATADA. 
16.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser 
aplicadas com a alínea “b”. 

16.4. Na hipótese da CONTRATADA receber 3 (três) advertências, o presente 
Contrato de Gestão considerar-se-á rescindindo. 
16.5. Da aplicação das penalidades, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias 
para interpor recurso, dirigido ao Secretário de Estado da Saúde do Amapá. 
16.6. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o 
respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da 
execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa. 
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16.7. A imposição de qualquer das sanções estipuladas, nesta cláusula, não elidirá o 
direito do CONTRATANTE exigir indenização integral dos 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 DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 
17.1. O Contrato de Gestão será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 

18.1. Fica eleito o Foro da cidade de Macapá, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato 
de Gestão, que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

19.1. É vedada a cobrança por serviços médicos ou outros complementares da 
assistência devida ao paciente. 
19.2. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade 
suplementar exercidas pelo CONTRATANTE sobre a execução do presente Contrato 
de Gestão, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade 
normativa genérica da direção nacional do SUS - Sistema Único de Saúde, decorrente 
da Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), ficando certo que a alteração decorrente de 
tais competências normativas será objeto de termo aditivo, ou de notificação dirigida 
à CONTRATADA. 
19.3. Fica acordado que os direitos e deveres da entidade privada sem fins lucrativos, 
subscritora deste instrumento serão sub-rogados para a Organização Social de Saúde 
por ela constituída, mediante a instrumentalização do Contrato de Gestão. 
19.4. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, e mediante justificativa 
apresentada ao CONTRATANTE, propor a devolução de bens ao Poder Público do 
Estado, cujo uso fora a ela cedido e que não mais sejam necessários ao cumprimento 
das metas avençadas. 
19.5. No primeiro ano de execução do contrato de gestão, verificado que o valor 
orçado ou de casos fortuitos que sobrecarreguem a execução dos serviços 
contratados sejam insuficientes para gerir o Hospital Regional de Porto Grande , a 
CONTRATADA poderá solicitar a revisão dos valores estabelecidos, de forma a não 
prejudicar o atendimento das metas pactuadas e manter o equilíbrio econômico- 
financeiro do Contrato de Gestão. 

Para tanto, deverá apresentar as variações dos custos através de planilhas analíticas, 
com toda a documentação comprobatória da solicitação. A referida solicitação será 
apreciada pela CTA/SESA/AP que emitirá parecer conclusivo e submeterá ao 
Secretário de Estado da Saúde, que procederá a manifestação final e se aceito, a 
formalização se dará através de aditivo contratual. 
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19.6. Havendo a necessidade de construção, reforma ou ampliação, que acarrete 
qualquer alteração no projeto arquitetônico original e nos complementares do Hospital 
regional de Porto Grande, a CONTRATADA deverá encaminhar o projeto/proposta 
para a CTA/SESA/AP, que o submeterá à aprovação pelo Núcleo de Engenharia e 
Arquitetura da Secretaria de Estado da Saúde. Após a aprovação a CONTRATADA 
poderá iniciar a obra e as respectivas despesas de investimentos ficarão a cargo da 
CONTRATANTE. 

 

19.7. Os casos omissos neste instrumento serão dirimidos pela Comissão Técnica de 
Avaliação — CTA/SESA/AP. 
19.8. Fica vedada à CONTRATADA a cessão total ou parcial do presente contrato de 
gestão. 
19.9. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato de Gestão em 
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Macapá/AP, XX de XXXXXXX de 2022. 
 
 

 

CONTRATANTE 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá — SESA/AP 

 
 
 

 

CONTRATADA 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1)   
CPF Nº------------------------------------------------------- 

 
 

2)   
CPF Nº------------------------------------------------------ 
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ANEXO XVII 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

 
O presente Termo de Referência estabelece as diretrizes para a Processo Público de Seleção 

visando a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como 

Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, na área de 

atuação em unidade hospitalar para gerenciamento e operacionalização do Hospital Regional de 

Porto Grande. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
A Reforma administrativa do Aparelho do Estado implementada pelo Governo Federal, na 

década de 90, trouxe os contratos de gestão como um novo modelo de ajuste entre o Poder Público 

e as entidades civis, sem fins lucrativos, desde QUALIFICADAS pelo Estado, conforme previsto na lei 

Federal no 9.637, de 1998. 

No contrato de gestão, o foco do controle é na aferição dos resultados pactuados, buscando 

melhoria dos processos e maior eficiência e eficácia na prestação de serviços. 

No âmbito do SUS sempre foi procurada a adoção de um modelo de gestão que atendesse as 

necessidades da população obedecendo a pontos prioritários para a melhoria do sistema de saúde, 

aprimorando e avaliando os processos dos serviços e assim a cogestão vem ganhando espaço neste 

contexto, quando bem formulada e fiscalizada, mudando positivamente este perfil com uma gestão 

eficiente, resultando em maior satisfação no atendimento do usuário e redução, com otimização, 

dos custos operacionais. 

Nessa visão, o Governo do Estado do Amapá, vem implementando ações no sentido de 

ampliar a parceria com o terceiro setor, com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência à 

saúde oferecida à população amapaense. 

A nível estadual tem a Lei Ordinária nº 0599 de 25/04/2001, que é regulamentada pelo 

decreto nº 1.024 de 27/03/2017 que legitima no Amapá esta modalidade de cogestão entre o ente 

público e a OSS mantendo os princípios basilares do direito administrativo público. 

Nas regiões central e norte de saúde do Estado do Amapá há um grande vazio assistencial em 

relação à saúde da população, em especial aos procedimentos de média e alta complexidade. A 

atenção especializada no SUS constitui-se em gargalo por variadas razões, como a quantidade de 

profissionais especialistas e a fragmentação do cuidado ao paciente. A área de atendimento 

especializado, principalmente de média complexidade, como mencionado, constitui-se em um dos 

pontos de estrangulamento, com déficits no padrão de oferta que resultam em demanda reprimida, 

filas e longo tempo de espera ou a não garantia de acesso e oportunidade de utilização dos serviços 

necessários. 

A implantação do Hospital Regional de Porto Grande, sob a gestão estadual, proporcionará a 

ampliaçao da oferta de serviços de média e alta complexidade até então inexistentes, cuja regulação 

de acesso será coordenada pela Central Estadual de Regulação, após a pactuação com os municípios 
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processo de regionalizaçao da saúde evitando assim que haja uma sobrecarga na capital por serviços 

assistenciais de saúde. 

A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA/AP, no intuito de atender aos princípios 

basilares da Administração Pública e do Sistema Único de Saúde - SUS, em consonância com o 

modelo gerencial de cogestão entre o poder público e a entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde — OSS no âmbito da SESA/AP apresenta o 

Termo de Referência para os candidatos ao certame no qual será selecionada a proposta pelo critério 

de melhor técnica. 

 
3. PERFIL ASSISTENCIAL 

 
O Hospital de Porto Grande, caracterizado como um hospital regional que atenderá os 

municípios da região central e norte de saúde. Terá capacidade de atender inicialmente na primeira 

etapa os serviços de pronto atendimento de urgência e emergência, ambulatorial e cirurgia 

ambulatorial e na segunda fase os serviços de obstetrícia, cuidados intensivos e internação clínica e 

cirúrgica. 

 
A população estimada que será atendida pelo Hospital Regional de Porto Grande será de 

aproximadamente 110.500 habitantes, oriundos dos municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do 

Amapari, Porto Grande, Ferreira Gomes, Itaubal, Cutias, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e 

Pracuuba. 

 
As regiões central e norte de saúde do Estado do Amapá possuem um grande vazio assistencial 

em relação à saúde da população, em especial aos procedimentos de média e alta complexidade. 

A atenção especializada no SUS constitui-se em gargalo por variadas razões, como a quantidade 

de profissionais especialistas e a fragmentação do cuidado ao paciente. A área de atendimento 

especializado, principalmente de média complexidade, como mencionado, constitui-se em um dos 

pontos de estrangulamento, com déficits no padrão de oferta que resultam em demanda reprimida, 

filas e longo tempo de espera ou a não garantia de acesso e oportunidade de utilização dos serviços 

necessários. 

A implantação do Hospital Regional de Porto Grande, sob a gestão estadual, proporcionará a 

ampliaçao da oferta de serviços de média e alta complexidade até então inexistentes, cuja regulação 

de acesso será coordenada pela Central Estadual de Regulação, após a pactuação com os municípios 

componentes da região central e norte de saúde. 

A organização das redes de atenção à saúde, em especial a materno-infantil, de doenças crônicas, 

urgência e emergência, pessoas com deficiência e saúde mental é uma importante estratégia para o 

fortalecimento e a qualificaçao da atenção primária, permitindo assim um referenciamento para a 

atençao secundária e terciária de forma mais organizada, otimizando serviços e recursos financeiros. 

Os serviços que compõem o sistema de saúde amapaense devem estar aptos, dentro do limite 
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de sua capacidade instalada, complexidade e capacidade tecnológica, a resolver os problemas de 

saúde que levam os usuários a procurá-los, em cada nível de assistência. Para que sejam ofertados 

com qualidade, segurança e dentro de padrões de sustentabilidade econômico-financeira, devem 

ser ofertados em conformidade com parâmetros de planejamento baseados em necessidades de 

saúde. 

Enfrentar o crescimento de custos em saúde, exige que se busque atingir ganho de escala, 

aumento da eficiência e simplificação dos processos. Economia de escala permite um aumento na 

quantidade total produzida sem um aumento proporcional no custo de produção. Para os gestores 

de saúde, isso requer maior capacidade de planejamento, regulação do sistema e a constituição de 

redes assistenciais fortalecidas e organizadas. Nessa lógica, o Hospital Regional de Porto Grande será 

o ponto de atenção da região central e norte para a média e alta complexidade em saúde. 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

A CONTRATADA atenderá com seus recursos humanos e técnicos, os usuários do SUS - Sistema 

Único de Saúde oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua 

capacidade operacional e tecnológica os serviços de saúde que se enquadrem nas 

modalidades abaixo descritas, conforme sua tipologia. 

 
O Serviço de Admissão da CONTRATADA solicitará aos pacientes, ou a seus  representantes legais, 

a documentação de  identificação  do paciente  e a documentação  de encaminhamento, se for o 

caso, especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde. 

O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapêutico realizar-se-á de acordo com os 

serviços contratados e o f l u x o estabelecido pela CONTRATADA, de acordo com as orientações 

pela Secretaria Estadual de Saúde. 

 
Em caso de hospitalização, a CONTRATADA fica obrigada a internar paciente, no limite dos 

leitos contratados, obrigando-se, na hipótese de falta ocasional de leito vago, a encaminhar os 

pacientes aos serviços de saúde do SUS instalados na região em que a CONTRATADA, em 

decorrência da assinatura deste, presta serviços de assistência à saúde, desde de que 

devidamente regulado. 

 
O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela CONTRATADA serão 

efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema de Informações Hospitalares, no SIA 

- Sistema de Informações Ambulatoriais , bem como através dos formulários e instrumentos para 

registro de dados de produção definidos pela CONTRATANTE . 
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4.1 ESTRUTURA E CAPACIDADE INSTALADA 

 
AMBIÊNCIA CAPACIDADE INSTALADA 

AMBULATÓRIO 

Recepção 01 

Sala de espera principal 01 

Sala de Triagem 01 

SAME 01 

Sala de Espera para paciente externo 01 

Consultórios 06 

Sala de utilidade 01 

Sala de DML 01 

Banheiro masculino 01 

Banheiro feminino 01 

Sala de Imunização 01 

 
AMBIÊNCIA CAPACIDADE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Área externa para desembarque de ambulâncias 01 

Sala de Higienização 01 

Sala de Estabilização de emergência 02 leitos 

Sala de Preparo de medicação 01 

Posto de enfermagem 01 

Sala de Observaçao pediátrica 04 leitos 

Sala de Observaçao adulto 04 leitos 

Sala de utilidade 01 

DML 01 

Sala de Gesso 01 

Sala de sutura/curativo 01 

Sala de inalação adulto 01 

Sala de inalação infantil 01 

Sala de medicação 01 

Posto policial 01 

Sala de cadáver 01 

Sala de Classificação de risco 01 

 
AMBIÊNCIA CAPACIDADE 

SADT 

Farmácia 01 

Sala de Ultrassonografia 01 

Sala de Endoscopia 01 

Sala de Coleta de exames laboratoriais 01 Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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Sala de utilidade 01 

Sala de DML 01 

Banheiro masculino 01 

Banheiro feminino 01 

Sala de Raio X 01 

Central de laudos 01 

 
AMBIÊNCIA CAPACIDADE 

ADMINISTRAÇÃO 

Sala das Comissoes Hospitalares 01 

Sala de Regulação 01 

Sala de Diretorias 03 

Sala de Reunião 01 

Sala de Faturamento 01 

Sala Administrativa 01 

Sala de Espera 01 

Sala de utilidade 01 

Sala de TI 01 

Banheiro masculino 01 

Banheiro feminino 01 

Vestiário masculino 01 

Vestiário feminino 01 

 
AMBIÊNCIA CAPACIDADE 

BLOCO CIRÚRGICO 

CME 01 

Agência Transfusional 01 

Sala de cirurgias 03 

Sala de RPA 01 

Posto de Enfermagem 01 

Sala de DML 01 

Sala de utilidade 01 

Rouparia 01 

Sala de repouso 01 

 
AMBIÊNCIA CAPACIDADE 

BLOCO DE LOGÍSTICA HOSPITALAR 

Repousos de plantonistas 04 

Almoxarifado central 01 

Almoxarifado Farmacêutico 01 
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Lavanderia hospitalar 01 

Cozinha hospitalar 01 

Sala de lavagem e guarda de carrinhos 01 

Refeitório 01 

Lactário 01 

Sala de repouso dos motoristas 01 

Sala de serviços gerais 01 

Vestiarios com banheiros masculino 01 

Vestiarios com banheiros feminino 01 

 
AMBIÊNCIA CAPACIDADE 

 BLOCO DE SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR 

Repousos de plantonistas 04 

Almoxarifado central 01 

Almoxarifado Farmacêutico 01 

Lavanderia hospitalar 01 

Cozinha hospitalar 01 

Sala de lavagem e guarda de carrinhos 01 

Refeitório 01 

Lactário 01 

Sala de repouso dos motoristas 01 

Sala de serviços gerais 01 

Vestiarios com banheiros masculino 01 

Vestiarios com banheiros feminino 01 

Central de gases medicinais 01 

Central de Geração de energia 01 

Área de Resíduos hospitalares 01 
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4.2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

 
A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o conjunto de 

atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar pela 

patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou 

completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar. 

 
No processo de hospitalização, estão incluídos; 

• Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do processo assistencial, tanto 

na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação; 

 
• Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que motivou a 

internação do paciente e que podem ser necessários adicionalmente devido às condições 

especiais do paciente e/ou outras causas; 

 
• Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação, de  acordo com 

listagem do SUS - Sistema Unico de Saúde; 

• Procedimentos e cuidados de enfermagem necessários duranteo processo de internação; 

 
• Fornecimento de Nutrição dietética; 

 
• Assistência por equipe médica especializada, pessoal de enfermagem e equipe multiprofissional; 

 
• Utilização de Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia: 

 
• Omaterialdescartável necessário paraos cuidados de enfermagem etratamentos; 

 
• Diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou individual, quando necessário devido às 

condiçôes especiais do paciente, de acordo com as normas que dão direito à presença de 

acompanhante q u e estão previstas na legislação que regulamenta o SUS - Sistema Único  de Saúde); 

• Serviço de hemoterapia através da Agência Transfusional; 

 
• Fornecimento de roupas hospitalares; 

 
• Serviço de gerenciamento de resíduos hospitalares; 

 
• Procedimentos de apoio ao diagnóstico como ECG, ultrassonografia, radiologia (Raio X), análises 

laboratoriais, endoscopia e outros que se fizerem necessários ao adequado atendimento e 

tratamento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a complexidade do 

HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE. 
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4.3 ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS HOSPITALARES 

 
Serão considerados atendimentos de urgência aqueles não programados que sejam 

dispensados pelo Serviço de Urgência do hospital a pessoas que procurem  tal  atendimento, sejam 

de forma espontânea ou encaminhada de forma referenciada. 

a) Sendo o hospital do tipo "portas abertas", o mesmo deverá dispor de atendimento a urgências 

e emergências, atendendo à demanda espontânea da população e aos casos que lhe forem 

encaminhados, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano. 

 
b) Sendo o hospital do tipo "portas fechadas", o mesmo deverá dispor de ate ndimento a 

urgências e emergências, atendendo à demanda que lhe for encaminhada conforme o fluxo 

estabelecido pela Secretaria  Estadual da Saúde, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano. 

 
Para efeito de produção contratada I realizada deverão ser informados todos  os atendimentos 

realizados no setor de urgência independente de gerar ou não uma  hospitalização. 

 
Se, em consequência do atendimento por urgência o paciente é colocado em regime de 

"observação" (leitos de observação) , por um período menor que 24 horas e não ocorre à 

internação ao final deste período, somente será registrado o atendimento da urgência 

propriamente dita, não gerando nenhum registro de hospitalização. 

 
4.4 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL 

 
A assistência ambulatorial tem o objetivo de atender os principais agravos de saúde da 

população, com procedimentos e atendimento especializados. São serviços como consultas 

hospitalares e ambulatoriais, exames e alguns procedimentos cirúrgicos. É constituída por 

procedimentos ambulatoriais e hospitalares situados entre a atenção básica e a alta. 

 

4.5 CIRURGIAS AMBULATORIAIS 

Serão consideradas Cirurgias Ambulatoriais  aqueles  procedimentos  cirúrgicos  terapêuticos ou 

diagnósticos que não requeiram internações hospitalares. Serão classificados como Cirurgia Maior 

Ambulatorial (CMA) os procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou diagnóstIcos, que pressupõe a 

presença do médico anestesista, realizados com  anestesia  geral,  locoregional ou local, com ou sem 

sedação que requeiram cuidados pós-operatórios de curta duração, não necessitando internação 

hospitalar. Serão classificados como cirurgia menor  ambulatorial  (cma) os procedimentos cirúrgicos 

de baixa complexidade realizados com  anestesia  local  ou troncular que podem ser realizados em 

consultório, sem a presença do médico anestesista, e  que  dispensam cuidados especiais no pós-

operatório. 

4.6 ATENDIMENTO AMBULATORIAL 
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a) O atendimento ambulatorial compreende: 

• Primeira consulta: agendamento via Central de Regulação 

• lnterconsulta 

• Consultas subseqüentes (retornos) 

• Procedimentos Terapêuticos e Consultas realizadas por especialidades não médicas 

b) Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede de 

referências regional (Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios, outros) ao ambulatórios do 

Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade e agendado por meio da  Central  de 

Regulação. 

c) Entende-se por interconsulta a consulta realizada por outra especialidade, com solicitação 

gerada por profissional da própria unidade, com a finalidade de realizar avaliações 

complementares necessanas para esclarecimento diagnóstico e/ou realização de procedimentos 

terapêuticos. 

d) Entende-se por consulta subseqüente todas as consultas de seguimento ambulatorial, em todas 

as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de saúde 

quanto às subsequentes das interconsultas. 

e) Para os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais como, 

Psicoterapia, etc., os mesmos, a partir do 2° atendimento, devem ser registrados como terapias 

especializadas realizadas por especialidades não médicas (sessões). 

 
5.0 PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 

 
Se, ao longo da vigência deste contrato, de comum acordo entre os contratantes, o 

HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE se propuser a realizar outros tipos de atividades diferentes 

daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de novas especialidades médicas, seja pela 

realização de programas especiais para determinado tipo de patologia ou pela introdução de novas 

categorias de exames laboratoriais, estas atividades poderão ser previamente autorizadas pela 

CONTRATANTE após análise técnica, sendo quantificadas separadamente do  atendimento rotineiro 

da  unidade  e  sua  orçamentação  econômico-financeira  será discriminada e homologada mediante 

aditivo ao presente contrato. 

 

 
6.0 PLANO DE METAS E PRODUÇAO 

6.1 INTERNAÇÕES HOSPITALARES 

6.1.1 SAÍDAS EM CLÍNICA MÉDICA, PEDIÁTRICA E GINECO-OBSTETRÍCIA 

O hospital deverá realizar um número de 6.900 saídas hospitalares no período de 12 meses 

em Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia-Obstetrícia de acordo com o número de leitos 

operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas: 

 
SAÍDAS HOSPITALARES QUANTIDADE/ANO Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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Clínica médica 2.400 

Pediatria 1.500 

Ginecologia-obstetrícia 3.000 

Total 6.900 

 

6.1.2 SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA - ENFERMARIAS E URGÊNCIAS 

O hospital deverá realizar um número 3.360 saídas hospitalares cirúrgicas no período de 12 

meses, de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de 

Saúde, classificando as saídas cirúrgicas em eletivas e de urgência (de acordo com a classificação do 

Manual SIHD). 

Saídas hospitalares em clínica cirúrgica Quantidade/ano 

ELETIVAS - 

AMBULATORIAL 1.200 

URGÊNCIA 2.160 

Total 3.360 

 
6.2 ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

 
6.2.1. Atendimento Especialidades Médicas 

O volume de primeiras consultas em especialidades médicas disponibilizados para a rede de 

referências (Central Estadual de Regulação) deve corresponder , no mínimo, ao volume definido 

na tabela abaixo e conforme o cronograma para a implantação : 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL Quantidade/ano 

Primeira Consulta 4.200 

Interconsulta 3.600 

Consulta subsequente 15.600 

Total 23.400 

 
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 

ESPECIALIDADE 2022 2023 2024 

Clínica médica X   

Pediatria X   

Ginecologia X   

Obstetrícia X   

Cardiologia  X  

Ortopedia  X  

Otorrinolaringologista  X  

Urologista  X  

Anestesiologia   X 

Cirurgia Geral   X 

Dermatologista  X  Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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As especialidades médicas serão ofertadas de forma gradativa e de acordo com a 

complexidade dos serviços instalados e a demanda estimada baseada nos parâmetros estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde. Para o 2o e 3o ano, os parâmetros de produção serão definidos de acordo 

com a implantação dos serviços. 

O agendamento das consultas especializadas será realizado através do Núcleo Interno de 

Regulação/Central Estadual de Regulação e de acordo com a oferta disponibilizada por especialidade 

médica. 

 
6.2.2. Atendimento Especialidades Não Médicas: 

 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL Quantidade/ano 

Primeira Consulta 2.160 

Interconsulta 1.800 

Consulta subsequente 1.500 

Terapia (sessão) 240 

Total 5.700 

 

 
ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS 

 
 Quantidade/ano 

Enfermeiro 4.560 

Psicólogo 570 

Nutricionista 570 

 
6.3 ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS 

 
Procedimento Quantidade/ano 

Consulta de Urgência/Emergência 120.000 

Total  

 
6.4 SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

 
O Hospital Regional de Porto Grande oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, no período 

de doze meses, a pacientes EXTERNOS ao hospital, isto é, àqueles pacientes que foram 

encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde, obedecendo ao 

fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde nas quantidades especificadas: 

 
SADT Quantidade/ano 

Diagnóstico laboratorial 84.000 

Radiologia (Raio X) 3.000 Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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Ultrassonografia 2400 

Endoscopia 1.440 

ECG 600 

Total 91.440 

 

4.0 METAS E INDICADORES DE PRODUÇÃO 

Os seguintes indicadores de produção serão avaliados pela Comissão Técnica de Avaliação e 

servirão de base para o pagamento dos custos mensais para a CONTRATADA. 

 
INDICADOR 

No de saídas hospitalares em clínica médica 

No de saídas hospitalares pediátricas 

No de atendimentos de urgência 

No de consultas médicas especializadas (1 consulta) 

No de consultas médicas especializadas (Interconsulta e subsequentes) 

No de consultas não médicas 

No de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais 

No de procedimentos laboratoriais 

No de exames de imaginologia 

No de exames gráficos 

 
4.1 METAS A SEREM ALCANÇADAS 

 
4.2 Realizar, no mínimo, 90% (oitenta e cinco por cento) da meta estabelecida no Plano de Metas de 

Produção. 

4.3 O indicador de aferição será a Saída Hospitalar, comprovada por meio da Autorização de 

Internação Hospitalar - AIH emitida pela própria entidade, processada e faturada pelo DATASUS/MS; 

7.4. O indicador de aferição serão os procedimentos ambulatoriais, comprovada por meio do 

Sistema de Informação Ambulatorial - SIA emitida pela própria entidade, processada e faturada pelo 

DATASUS/MS; 

7.5 Manter em funcionamento na sua totalidade os leitos operacionais no Hospital Regional de Porto 

Grande; 

 
8.1 METAS E INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO 

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuanos da 

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

unidade. A complexidade dos indicadores será crescente e gradual, considerando o tempo de 

funcionamento da unidade hospitalar. 

Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores serão introduzidos e o alcance de um 

determinado indicador no decorrer de certo período, torna este indicador um pré-requisito para que 

outros indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que são Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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pré-requisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados , porém não cabe atribuição 

de peso na distribuição dos indicadores valorados. 

 
PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO 

(PRÉVIO À ABERTUR A DO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE) 

INDICADOR Peso 

Qualidade da Informação 50 % 

Acompanhamento da Governança 40% 

Transparência 10% 

 
Os indicadores de desempenho hospitalar são utilizados para medir a eficiência e efetividade 

dos processos realizados na Unidade hospitalar. Para avaliar o desempenho do gerenciamento pela 

entidade, os seguintes indicadores de desempenho deverão ser avaliados: 

 
d) Média de Permanência para internação Cirúrgica 

 

 
e) Média de permanência para internação clínica 

 

f) Taxa de ocupação institucional 
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8.2 METAS A SEREM ALCANÇADAS 

 
INDICADORES DE DESEMPENHO HOSPITALAR 

MÉDIA DE PERMANÊNCIA DIAS 

Internação na clínica médica 2 dias 

Internação na clínica cirúrgica 2 dias 

TAXA % 

Taxa de ocupação Hospitalar 90,99% 

 
Os indicadores de qualidade hospitalar medem a eficácia e segurança dos processos 

realizados na Unidade Hospitalar. Para avaliar a qualidade e segurança dos processos de trabalho 

realizados pela entidade, os seguintes indicadores deverão ser avaliados, a cada quadrimestre pela 

Comissão Técnica de Avaliação: 

 
a) Taxa de Infecção Hospitalar 

 

 
b) Índice de queda de pacientes 
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c) Taxa de erros de prescrição com notificação ao NSP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

9.0 Requisitos exigidos para execução do Contrato 

 
9.1. A CONTRATADA deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, 

com quantitativo compatível para o perfil da Unidade e os serviços a serem prestados. Deverá 

obedecer às Normas do Ministério da Saúde - MS, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 

especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em estabelecimentos 

de assistência à saúde, assim como as resoluções dos conselhos profissionais. 

 
9.2. A Unidade deverá possuir um responsável técnico Médico e de Enfermagem, com registro nos 

respectivos Conselhos de Classe. 

 
9.3. O médico, designado como Diretor/Responsável Técnico da Unidade, poderá assumir a 

responsabilidade técnica por uma única unidade cadastrada pelo SUS. 

 
9.4. A equipe médica deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento dos 

serviços 24h ininterruptos e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do 

título ou certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional 

de Medicina, Resolução CFM nº. 2149/2016, ensejando que a Unidade realize a atividade assistencial 

quantificada no Contrato. 

 
9.5. A Unidade deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais, 

escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável Técnico. As rotinas devem abordar todos 

os processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os aspectos organizacionais até os 

operacionais e técnicos. 

 
9.6. A Unidade deverá adotar Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Os prontuários deverão estar 

devidamente armazenados atendendo os preceitos legais vigentes. 

 
9.7. A Unidade deverá dispor de serviços de informática com sistema para gestão hospitalar que 

contemple, no mínimo: controle de estoques, almoxarifado e farmácia (controle de estoque, Sistema 

de dispensação por dose unitária); sistema de custos; prontuário médico, observando o disposto na Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
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legislação vigente, incluindo a Resolução CFM nº. 1821/2007; serviços de apoio e relatórios 

gerenciais, que permitam à SESA/AP acessar via Internet (WEB) e atendam aos indicadores e 

informações especificados no Contrato de Gestão. Caberá à CONTRATADA a instalação da rede de 

informática, bem como a aquisição de sistemas e programas e o encaminhamento dos relatórios a 

SESA/AP. 

 
9.8. A Unidade deverá desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, atendendo as Normas da 

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT/MTE, assim como deverá implantar e desenvolver uma 

Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR- 32/2005 

do MTE. 

 
9.9. A gestão da Unidade deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir toda a documentação 

exigida, para o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde – PGRSS. 

 
9.10. A Unidade deverá fornecer área adequada e mobiliada para descanso de colaboradores (as) 

em regime de plantão. 

 
9.11. A Unidade deverá manter serviço de engenharia clínica hospitalar e predial, que contemple as 

áreas de manutenção preventiva e corretiva, predial, hidráulica e elétrica, assim como um serviço 

de gerenciamento de equipamentos de saúde. 

 
9.12. A Unidade deverá dispor das seguintes Comissões: 

 
(a) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(b) Comissão de Ética Médica e de Enfermagem 

(c) Comissão de Análise e Revisão de Prontuários 

(d) Comissão Hospitalar de Epidemiologia 

(e) Comissão de Revisão de Óbitos 

(f) Comissão de Segurança do Paciente 

(g) Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral 

(h) Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos 

(i) Comissão de Gerenciamento de Riscos 

(j) Comissão de Gerenciamento de Resíduos 

(l) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

 
9.13. A Unidade deverá manter Serviço de Engenharia e Segurança em Medicina do Trabalho- 

SESMT, de acordo com as legislações vigentes. 

 
9.14. A Unidade deverá constituir e manter colaboradores para relacionamento com os Usuários: 

(a) Serviço de Ouvidoria; e 

(b) Comunicação Social e de Relacionamento. 
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9.15. A Unidade deverá atender as legislações sanitárias federais, estaduais e municipais. 

 
9.16. Ações a serem Implantadas e Implementadas: 

(a) Implementar a Comissão de Revisão de Óbitos, para análise das causas de morbimortalidade. 

Enviar formulários de conclusão dos óbitos, disponíveis no site do Ministério da Saúde, e relatório 

mensal contendo indicadores hospitalares monitorados e avaliados pela CTA/SESA/AP. 

(b) Implantar, dentro do SADT, os serviços de RX, USG, ECG e análise clínica laboratorial. 

(c) Implantar a gestão da qualidade hospitalar fundamentada na filosofia da Organizaçao Nacional 

de Acreditação ou outra metodologia de certificação hospitalar. 

(d) Implantar e/ou implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem — SAE, em 

atendimento à Resolução do COFEN nº 358/2009. 

 
10. SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA 

 
10.1. SERVIÇO GRÁFICO 

 
10.1.1. A CONTRATADA fica responsável pela prestação de Serviço de Eletrocardiograma, com o 

fornecimento de equipamentos, insumos e recursos humanos necessários para a execução dos 

serviços gráficos da unidade e entrega de laudo dos exames gráficos, quando solicitado, podendo 

este laudo ser sublocado, desde que não interfira no tempo de ação da assistência terapêutica 

oportuna. A Atividade assistencial mínima esperada segue como parte integrante do Termo de 

Referência. 

 
10.2. SERVIÇO DE IMAGEM 

 
10.2.1. A CONTRATADA fica responsável pela prestação de Serviço de Radiologia (RX) e 

Ultrassonografia, com o fornecimento de equipamentos, insumos e recursos humanos necessários 

para a execução dos serviços de imagem da unidade e entrega de laudo dos exames de imagem, 

quando solicitado. A Atividade assistencial mínima esperada segue como parte integrante do Termo 

de Referência. 

 
 

10.3. EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAL 

 
10.3.1 A CONTRATADA fica responsável pelo fornecimento dos exames laboratoriais, incluindo os 

microbiológicos e outros necessários para garantir o diagnóstico e a terapêutica; 
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10.3.2. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar o resultado do exame no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas a partir do horário da coleta, para exames de ROTINA, em casos de EMERGÊNCIA OU 

URGÊNCIA até 1 (uma) hora. O referido prazo inicia-se no ato da coleta. 

 
10.3.3. A CONTRATADA será responsável pela realização dos serviços contratados, de forma 

ininterrupta, durante 24 h, 7 dias da semana. O Laboratório de análises clínicas poderá ser sublocado 

a uma estrutura externa, desde que garanta eficiência no processo de assistência terapêutica. 

 
10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento da Portaria GM/MS Nº 204, de 17 de 

fevereiro de 2016, que define 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. 

 
10.3.5. Deverão estabelecer um fluxo para comunicar ao médico em caso de resultados que se 

enquadrem nos parâmetros estabelecidos como de “ALERTA”. 

 
10.3.6. 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 da 

compatibilidade do tipo de material de acordo com o proposto na Resolução ANTT nº 5232 de 14 de 

dezembro de 2016, sua alteração pela Resolução 5377 de 29 de junho de 2017 e demais 

regulamentos para Transporte de Substância Infecciosas e Amostras Biológicas. 

 
10.3.7. Para todos os exames, a CONTRATADA deverá fornecer etiquetas de código de barra para a 

identificação dos mesmos. 

 
Deverão ser realizados, MINIMAMENTE os exames listados no quadro abaixo: 
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QUADRO 1 – EXAMES MÍNIMOS DE ANÁLISE LABORATORIAL 

 
HEMATOLOGIA 

Hemograma Completo Coagulograma completo TEMPO DE 
PROTROMBINA 

Hemossedimentação Tipagem Sanguínea Tempo de Tromboplastina 

 Contagem de Reticulócitos Pesquis de Células LE Pesquisa de hematozoários 

DOSAGENS 
BIOQUÍMICAS 

Ácido 
Úrico 

Gama GT Glicemia 

Ureia Mucoproteinas Hb-Glicosilada 

Creatinina Proteinograma Desidrogenase láctica 
(DHL) 

Sódio sérico Albumina Colesterol Total e Frações 

Potássio sérico Fosfatase Ácida Triglicerídeos 
Cálcio ionizado Fosfatase Alcalina Lipideos Totais 

Alanina Transaminase (ALT) Amilase Lipidograma 

Aspartato Transaminase (AST) Lipase Fator Reumatóide 

Fósforo Creatinoquinase MB(CPK- 
MB) 

Bilirrubina Total 

Magnésio sérico Creatino-Fosfoquinase 
(CPK) 

Bilirrubina Direta e 
Indireta 

Cloro MIOGLOBINA ASLO 

PROCALCITONINA Exames de VDRL VITAMINA B12 

D- dímero Proteína C Reativa VITAMINA D 

Ferro sérico Ferritina Saturação de transferrina 

TESTE RÁPIDO 

Sifilis Hepatite B Hepatite C 
HIV Influenza A e B Covid-19 

SOROLOGIA 

Sífilis HIV 
TOXOPLASMOSE IgG 

TOXOPLASMOSE IgM 

Hepatite C Carga Viral para-HIV 
CITOMEGALOVIRUS 

IgG 

CITOMEGALOVIRUS 

IgM 
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11.0 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS NECESSÁRIOS 

 
Para o funcionamento do Hospital Regional de Porto Grande serão necessários a aquisição 

dos equipamentos e mobiliários abaixo relacionados, incluindo a instalação e calibração: 

 

AMBULATÓRIO 

 
UNIDADE/AMBIENTE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QUANTIDADE 

 Longarinas c/ 04 lugares 12 

 Bebedouro 01 

Sala de espera e Sistema de senha 01 

Recepçao Telefone 01 

De pacientes e Cesto de lixo 02 

acompanhantes Armários 01 

 Computadores 04 

 Monitores 04 

 Impressora 01 

 Cadeiras fixas 02 

 Cadeiras giratórias 04 

 Cadeiras de rodas 02 

 TV 52 “ 01 

 Suporte para TV 01 

 Quadro de avisos 01 

 
 
 

UNIDADE/AMBIENTE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QUANTIDADE 

 

 
SAME 

Computadores 02 

Monitores 02 

Armários 04 

Telefone 01 

Cesto de lixo 01 

Cadeiras giratórias 04 

Mesa redonda de escritório 01 

 
 
 

UNIDADE/AMBIENTE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QUANTIDADE 

 

 
Recepção 

Interna 

Longarinas 04 

Bebedouro 01 

Sistema de senha 01 

Telefone 01 

Cesto de lixo 01 

Armários 01 

Computadores 01 

Monitores 01 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

110 

 

 

 
 

 
 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

111 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

112 

 

 

 

 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

113 

 

 

 

 Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

114 

 

 

 

 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

115 

 

 

 
 

 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

116 

 

 

 
 
 

 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

117 

 

 

 
 

ÁREA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
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SADT 
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LACTÁRIO 
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SERVIÇO DE NUTRIÇAO DIETÉTICA 

 
A empresa contratada para o fornecimento de nutrição dietética deverá ser responsável pela 

concessão de equipamentos necessários ao funcionamento do Serviço de Nutrição à 

pacientes e plantonistas. 

 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
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EXIGENCIAS LEGAIS E NORMATIVAS 

Para a aquisição e instalação dos equipamentos deverão ser observadas as Normas 

Brasileiras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as normas internacionais 

aplicáveis e os regulamentos legais instituídos pela ANVISA Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

 
12. CUSTO ESTIMADO 

 
A Organização Social de Saúde, deverá apresentar para o gerenciamento, a 

operacionalização do HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE, na sua proposta 

econômico-financeira o total de CUSTEIO estimado em até R$ 2.000.000,00 (Dois 

milhões de reais) para a primeira fase de implantaçao. Para investimento, 

estimadamente R$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais). 

 
13. SISTEMA DE PAGAMENTO 

 
Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento 

ficam estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos: 

A atividade assistencial subdivide-se em 07 (sete) modalidades, conforme 

especificação e quantidades relacionadas abaixo assinaladas: 

(X) Saídas Hospitalares em Clínica Médica e Pediátrica 

(X) Saídas Hospitalares Cirúrgicas 

(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades Médicas - Primeiras Consultas 

(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades Médicas - lnterconsultas e 

Subsequentes 

(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades não médicas 

(X) Atendimento a Urgências e emergências 

(X) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo - SADT Externo 

 
13.1 As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina 

do atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da CONTRATADA. 

 
13.2. Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, 

submetidas à prévia análise e autorização da CONTR ATANTE. 
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13.3. O montante do orçamento econômico-financeiro do HOSPITAL REGIONAL DE 

PORTO GRANDE para o exercício de 2022, ficam estimados em R$ 2.000.000,00 (Dois 

milhões de reais) mensais para custeio e será distribuído percentualmente nos termos 

indicado na Tabela I, para efeito de cálculo de desconto dos Indicadores de Produção, 

quando cabível: 

 
TABELA I - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS 

INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

 
DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE 

PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

PROCEDIMENTOS % 

Saídas hospitalares em clínica 

médica, pediátrica e gineco- 

obstetrícia 

40 

Saídas hospitalares em clínica 

cirúrgica 

25 

Atendimento de urgência e 

emergência 

25 

Consulta médica (Primeira consulta) 2 

Consulta médica (interconsulta e 

subsequentes) 

2 

Consulta não médica 1 

SADT 5 

 100% 

 
13.4 Os pagamentos ao CONTRATADO dar-se-ão na seguinte conformidade: 

 

a) A avalíação e a valoração dos indicadores de Qualidade serão realizados a cada 

quadrimestre, podendo gerar um desconto financeiro a  menor  de  até 10%  do  custeio 

da unidade no quadrimestre, nos meses subsequentes, dependendo do percentual de 

alcance das metas dos indicadores, pelo HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE. 

b) A avaliação e a valoração dos Indicadores de Produção (modalidade por contratação 

das atividades assistenciais) serão realizados a cada semestre, podendo gerar um 

ajuste financeiro a menor de 10% a 30% do custeio da unidade no semestre,nos 

meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance das metas dos 

indicadores constante na TABELA Il -VALORAÇÃO DOS DESVIOS DAS QUANTIDADES 

POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DAS ATIVIDADES ASS ISTENCIAIS e de acordo 
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com a DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES 

DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO nas modalidades de contratação das 

atividades assistenciais, conforme TABELA I, constante no item 13- Sistema de 

Pagamento. 

c) Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão  e  o  cumprimento das 

atividades estabelecidas para o CONTRATADO no Anexo Técnico - Descrição de Serviços, 

a mesma deverá encaminhar mensalmente, até o dia 15 (quinze), a documentação 

informativa das atividades assistenciais realizadas pelo HOSPITAL REGIONAL DE PORTO 

GRANDE. 

d) A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pelo CONTRATADO  para que 

sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido no 

Contrato de Gestão. 

e) A cada quadrimestre a CONTRATANTE procederá à consolidação e análiseconclusiva 

dos dados dos Indicadores de Qualidade, que poderão ensejar desconto conforme 

desempenho em relação àsmetas. 

f) A cada semestre, a CONTRATANTE procederá à análise dos Indicadores de Produção 

(modalidades de contratação das atividades assistenciais) realizada pelo CONTRATADO, 

verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às 

quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão 

g) Da análise referida no item anterior, poderá resultar desconto financeiro, bem como re• 

pactuação das quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu 

correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada mediante Termo de aditivo  ao 

Contrato de Gestão, acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste 

semestral e anual do Contrato de Gestão. 

h) A análise referida no alínea f, deste documento não anula a  possibilidade  de  que sejam 

firmados Termos de aditivo ao Contrato  de Gestão  em  relação  às cláusulas que 

quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas pelo CONTRATADO e seu 

correspondente reflexo econômico-financeiro , a qualquer momento, se condições e/ou 

ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades do 

hospital, inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada. 

i) Os valores percentuais apontados na Tabela II, para valoração de cada um dos 

indicadores selecionados serão utilizados como base de cálculo do valor a ser 

descontado, em caso de descumprimento de metas. 

j) Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados 

nos meses subsequentes aos períodos de avaliação. 
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TABELA II 

 

ATIVIDADE REALIZADA 

 

QUANTIDADE PRODUZIDA 

 

FÓRMULA DO VALOR A PAGAR (EM REAIS) 

 
 

Saídas Hospitalares em 
Clínica Médica e Clínica 
Pediátrica. 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual da Internação (tabela I) 
orçarmento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 95% e 100% do volume 
contratado 

100% X distribuição percentual da Internação (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 70% e 95,99% do volume 
contratado 

90% X distribuição percentual da Internação (tabela I) X 
orçamento de custeio do periodo avaliativo (tabela II) 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual da Internação (tabela I) orçamento 
de custeio do período avaliativo (tabela II) 

 

 
Saídas Hospitalares 
Cirúrgicas 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 95% e100% do volume 
contratado 

100% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 70% e 94,99% do volume 
contratado 

90% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

 
 

AMBULATÓRIO 
Especialidades Médicas - 
Primeiras Consultas 

Acima do volume contratado 
100% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 85% e 100% do volume 
contratado 

100% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 70% e 84,99% do volume 
contratado 

90% distribição percentual da Ambulatório (tabela I) X orçamento 
de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

 
AMBULATÓRIO 
Especialidades Médicas - 
Interconsultas e Consultas 
Subsequentes 

Acima do volume contratado 
100% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 90% e 100% do volume 
contratado 

100% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período de avaliação (tabela II) 

Entre 70% e 89,99% do volume 
contratado 

90% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do perído de avaliação (tabela II) 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% distribuição percentual daAmbulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período de avaliação (tabela II) 

 

 
AMBULATÓRIO 
Especialidades não médicas 

Acima do volume contratado 
100% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período de avaliação (tabela II) 

Entre 90% e 100% do volume 
contratdo 

100% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período de avaliação (tabela II) 

Entre 70% e 89,99% do volume 
contratado 

00% distribuição percentual da Ambulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período de avaliação (tabela II) 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% distribuição percentual daAmbulatório (tabela I) X 
orçamento de custeio do período de avaliação (tabela II) 

 
 

SADI ESTERNO 

Acima do volume contratado 
100% distribuição percentual de SADT Externo (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 85% e 100% do volume 
contratado 

100% distribuição percentual de SADT Externo (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre /0% e 84,99% do volume 
contratado 

90% distribuição percentual de SADT Externo (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% distribuição percentual de SADT Externo (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

 
 

URGÊNCIA/ EMERGENCIA 

Acima do volume contratado 
100% distribuiçã percentual de Urgência/Emergencia (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 85% e 100% do volume 
contratado 

100% distribuição percentual de Urgência/Emergencia (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Entre 70% e 04,99% do volume 
contratado 

90% distribuição percentual de Urgência/Emergencia (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% distribuição percentual de Urgênia/Emergencia (tabela I) X 
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II) 

 

Cód. verificador: 109710465. Cód. CRC: 69C2BF8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 24/08/2022 16:41 e JUVANETE AMORAS TÁVORA,
COORDENADORA, em 24/08/2022 16:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


