
TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS

HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA

1. OBJETO

Contratar entidade  de  direito  privado  sem  fins  econo� micos,  qualificada  como Organizaça�o
Social  de  Sau� de  no  a�mbito  do  Municí�pio  do  Recife,  para  realizar  o  gerenciamento,
operacionalizaça�o e execuça�o das aço� es e serviços de sau� de necessa� rios para o enfrentamento
da  emerge�ncia  em  sau� de  pu� blica  de  importa�ncia  internacional,  decorrente  do  novo
Coronaví�rus (Covid - 19 / Sí�ndrome Respirato� ria Aguda Grave - SRAG), em regime de 24 horas
por dia, no HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA.

Conta com um total de 107 leitos de internaça�o distribuí�dos da seguinte forma:

- 27 leitos clí�nicos de enfermaria de isolamento;
- 80 leitos de Unidade de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Geral.

A estrutura alocada no HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA contara�
com 107 leitos aptos a realizar procedimentos de me�dia e alta complexidade para atendimento
aos pacientes suspeitos ou diagnosticados com o novo Coronaví�rus (Covid - 19 / Sí�ndrome
Respirato� ria Aguda Grave - SRAG).

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contrataça�o de Organizaça�o Social de Sau� de para  gerenciar,  operacionalizar e executar as
aço� es e serviços de sau� de no  HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA
integra  o  conjunto  de  medidas  urgentes  e  imprescindí�veis  que  ve�m  sendo  adotadas  pelo
Municí�pio  do  Recife  para  o  enfrentamento  do  novo  Coronaví�rus (Covid  -  19  /  Sí�ndrome
Respirato� ria  Aguda  Grave  -  SRAG),  e  encontra  respaldo  fa� tico-jurí�dico na  Lei  Federal  Nº
13.979/2020,  no  Decreto  Municipal  Nº 33.511/2020 e  na  legislaça�o  afeta  aF s  organizaço� es
sociais e contrataço� es administrativas, visando a assegurar o alcance dos seguintes objetivos:

2.1. Garantir de forma a� gil  e  qualificada a ampliaça�o da oferta dos serviços de sau� de para
atendimento aF  populaça�o do Municí�pio do Recife durante o enfrentamento da Pandemia
do Covid - 19 / Sí�ndrome Respirato� ria Aguda Grave – SRAG no Municí�pio;

2.2. Tornar  mais  ce� leres  os  processos  de  contrataça�o  e  aquisiça�o  de  serviços,  produtos  e
insumos,  de modo a otimizar e ampliar a oferta  dos serviços de sau� de necessa� rios  ao
enfrentamento da Pandemia do Covid - 19 / Sí�ndrome Respirato� ria Aguda Grave - SRAG
no Municí�pio;

3. PRAZOS 

3.1. O prazo inicial  de vige�ncia do Contrato de Gesta�o  sera�  de 6 (seis)  meses,  a  contar da
assinatura do instrumento,  podendo tal  prazo ser prorrogado por sucessivos perí�odos
com a indicaça�o, garantia e a aprovaça�o dos recursos orçamenta� rios necessa� rios para as
despesas,  enquanto  durar  a  situaça�o  de  Pandemia  decorrente  do  Novo  Coronaví�rus
(Covid-19).

3.2. O prazo para a assinatura do Contrato de Gesta�o sera�  de ate�  03 (tre�s) dias apo� s a sua



homologaça�o.

4. HABILITAÇÃO

Nos  termos  da  Lei  Municipal  n.  17.875/2013  e  do  Decreto  Municipal  n.  27.773/2013,  o
requerimento  da  entidade  qualificada  como  OS  deve  ser  instruí�do  com  os  seguintes
documentos:  estatuto  devidamente  registrado  em  carto� rio;  ata  de  eleiça�o  de  sua  atual
diretoria;  balanço patrimonial  e  demonstraça�o  do  resultado do  exercí�cio;  comprovante  de
inscriça�o  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurí�dicas;  documentaça�o  comprobato� ria  de
regularidade perante a Fazenda Pu� blica, a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo
de  Serviço  e  a  Justiça  do  Trabalho;  e  comprovante  de  qualificaça�o  te�cnica  e  experie�ncia
anterior na execuça�o de projetos e programas relacionados aF  a� rea de sau� de. Assim, diante da
urgência da situação, e partindo do pressuposto que a entidade a ser contratada já está
qualificada  como  OS  no  Município  do  Recife  e,  portanto,  já  atendeu  aos  requisitos
supracitados,  os  documentos  de  habilitação  ficarão  adstritos  ao  mínimo  necessário,
conforme listados a seguir:

4.1. Habilitação Jurídica

4.1.1. Declaraça�o de comprovaça�o do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da
Lei Nº 8.666/93, acerca da proibiça�o de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condiça�o de aprendiz, a partir de quatorze anos (vide modelo no Anexo H do Termo
de Refere�ncia).

4.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

4.2.1. Durante a execuça�o do contrato, a CONTRATADA devera�  manter todas as condiço� es
de regularidade,  em especial  perante  as Fazendas Pu� blicas,  a Seguridade Social,  o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a Justiça do Trabalho;

4.2.2. Na�o sendo possí�vel apresentar todos os documentos de regularidade listados antes
do  iní�cio  da  contrataça�o,  ainda  assim  o  contrato  podera�  ser  firmado,  sendo
postergada  a  comprovaça�o  do  requisito  pendente  no  decorrer  da  execuça�o  do
contrato.

4.3. Qualificação Econômico-Financeira

4.3.1. Certida�o negativa de fale�ncia ou recuperaça�o judicial (ou insolve�ncia), expedida pelo
distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurí�dica, ou
de seu domicí�lio, ou, no caso de estar em recuperaça�o judicial (ou insolve�ncia), que ja�
tenham tido o  plano  de  recuperaça�o  homologado em juí�zo,  certida�o  emitida pela
insta�ncia judicial competente que certifique que a credenciada esta�  apta econo� mica e
financeiramente  a  participar  deste  procedimento,  com  emissa�o  de  no ma�ximo 90
(noventa) dias antes da data de realizaça�o da Seleça�o;

4.3.2. Certida�o  Negativa  de  Fale�ncia  ou  Recuperaça�o  Judicial  referente  aos  processos
distribuí�dos pelo PJe (processos judiciais eletro� nicos) da sede da interessada ou de
seu domicí�lio;



4.3.3. A  certida�o  acima  descrita  (subitem  4.3.2)  somente  e�  exigí�vel  quando  a  certida�o
negativa  de  Fale�ncia  ou  Recuperaça�o  Judicial  da  sede  da  interessada  ou  de  seu
domicí�lio  (subitem  4.3.1)  contiver  a  ressalva  expressa  de  que  na�o  abrange  os
processos judiciais eletro� nicos;

4.3.4. Em  caso  de  Certida�o  Positiva  com  efeito  de  negativa,  referente  a  processos
eletro� nicos (PJe), e�  necessa� rio que o documento mencione se a interessada ja�  teve o
plano  de  recuperaça�o  homologado  em  juí�zo  e  se  esta�  apta  econo� mica  e
financeiramente a participar do procedimento de SELEÇAJ O PU4 BLICA;

4.3.5. Cabera�  ao interessado obter a Certida�o Negativa de Fale�ncia ou Recuperaça�o Judicial,
de acordo com as disposiço� es normativas do respectivo Estado da Federaça�o da sede
da licitante ou de seu domicí�lio.

5. DEFINIÇÃO DO PERFIL E DOS SERVIÇOS

5.1. Assiste�ncia

O HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA sera�  estruturada com perfil de
hospital  de  grande  porte,  com  107  leitos  aptos  a  realizar  procedimentos  de  me�dia  e  alta
complexidade para atendimento aos pacientes suspeitos ou diagnosticados com o Coronaví�rus
(Covid - 19 / Sí�ndrome Respirato� ria Aguda Grave - SRAG) atrave�s de Cuidados Intensivos e
Internaça�o atrave�s de Cuidados Intensivos e Internaça�o, desde a sua admissa�o no hospital ate�
a alta hospitalar.

5.2. Serviço de Apoio Diagno� stico e Terape�utico - SADT.

O HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA contara� , minimamente, com os
seguintes  serviços  complementares  necessa� rios  aF  prestaça�o  da  assiste�ncia  ao  paciente:
Laborato� rio  de  Ana� lises  Clí�nicas,  Radiologia  Convencional,  Fisioterapia  Respirato� ria,
Eletrocardiografia,  Ecocardiografia,  Ultrassonografia,  Tomografia  Computadorizada  e
Hemodia� lise.  Por  se  tratar  de  um  ví�rus  novo  com  quadro  clí�nico  e  evoluça�o  ainda  pouco
conhecidos,  podem  ser  necessa� rios  outros  serviços  complementares  na�o  previstos  neste
Termo de Refere�ncia.

5.3. Internaça�o

O  hospital  funcionara�  com  capacidade  operacional  para  107  leitos  de  internaça�o  assim
distribuí�dos:

 27 leitos clí�nicos de enfermaria de isolamento;
 80 leitos de Unidade de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Geral.

5.4. Outros Serviços

A unidade hospitalar devera�  contar com os seguintes serviços complementares necessa� rios aF
prestaça�o  da  assiste�ncia  ao  paciente:  Age�ncia  Transfusional  (AT),  Central  de  Material  e
Esterilizaça�o  (CME),  Farma�cia,  Lavanderia,  Arquivo  de  Prontua� rios  de  Pacientes,  Nutriça�o,
Informa� tica, Serviço Social e Psicologia.



6. RECURSOS HUMANOS

A  CONTRATADA  devera�  obedecer  aF s  normas  do  Ministe�rio  da  Sau� de  –  MS,  aF s  normas
trabalhistas,  aF  norma  regulamentadora  de  Segurança  e  Sau� de  no  Trabalho  em
estabelecimentos de assiste�ncia em sau� de e Resoluço� es dos Conselhos Profissionais. Devera� ,
ainda, implantar a Polí�tica de Gesta�o de Pessoas, em atendimento aF s normas estabelecidas na
Consolidaça�o das Leis do Trabalho – CLT, ale�m de atender a Polí�tica de Segurança do Trabalho
e prevença�o de acidentes, em conformidade com a NR 32/2005 do MTE.

A  CONTRATADA,  na  impossibilidade  de  contratar  por  meio  da  CLT,  podera�  mediante
justificativa contratar profissionais diretamente ou atrave�s de serviço terceirizado.

Para  adequada  prestaça�o  dos  serviços  de  atença�o  aF  sau� de,  o  HOSPITAL  PROVISO4 RIO  DO
RECIFE  –  UNIDADE  IMBIRIBEIRA devera�  disponibilizar  a  relaça�o  mí�nima  de  Recursos
Humanos  por  categoria  profissional,  obedecendo  aF  qualificaça�o  te�cnica  exigida,  a  seguir
detalhada:

6.1. Administrativo:

6.1.1. 01 Diretor Geral (Gestor): profissional de ní�vel superior, com experie�ncia mí�nima
de um ano na a� rea de gesta�o hospitalar.

6.1.2. 01 Diretor Técnico (Médico): profissional de ní�vel superior, graduado em Medicina,
com  inscriça�o  va� lida  no  Conselho  de  Medicina  do  Estado  de  Pernambuco  e  com
experie�ncia anterior comprovada em funça�o compatí�vel.

6.1.3. 01  Diretor  Administrativo  e  Financeiro:  profissional  de  ní�vel  superior  com
graduaça�o  em  a� rea  compatí�vel  com  a  atividade  do  cargo  proposto  e  experie�ncia
mí�nima de um ano em funça�o semelhante.

6.1.4. 01  Diretor  de  Enfermagem:  profissional  de  ní�vel  superior,  graduado  em
Enfermagem,  com  inscriça�o  va� lida  no  Conselho  Estadual  de  Enfermagem  de
Pernambuco e com experie�ncia anterior comprovada em funça�o compatí�vel.

6.1.5. Diretor de Fisioterapia:  profissional  de ní�vel superior,  graduado em Fisioterapia,
com inscriça�o va� lida no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de
Pernambuco e com experie�ncia anterior comprovada em funça�o compatí�vel.

6.1.6. 01 Coordenador Médico para o serviço de Biossegurança: profissional de ní�vel
superior, graduado em Medicina, com inscriça�o va� lida no Conselho de Medicina do
Estado  de  Pernambuco  e  com  experie�ncia  anterior  comprovada  em  funça�o
compatí�vel.

6.1.7. 02  Coordenadores  Adjuntos  de  Biossegurança:  profissional  de  ní�vel  superior,
graduado  em  Enfermagem,  com  inscriça�o  va� lida  no  Conselho  Estadual  de
Enfermagem  de  Pernambuco  e  com  experie�ncia  anterior  comprovada  em  funça�o
compatí�vel.

6.1.8. 01  Coordenador  Médico  de  UTI: profissional  de  ní�vel  superior,  graduado  em
Medicina, com inscriça�o va� lida no Conselho de Medicina do Estado de Pernambuco e



com  experie�ncia  anterior  comprovada  em  funça�o  compatí�vel.  A  quantidade  de
profissionais  que  trabalhara�  na  UTI  devera�  observar  os  quantitativo  e  crite�rios
fixados pela ANVISA;

6.1.9. 01 Coordenador Médico de leitos clínicos: profissional de ní�vel superior, graduado
em  Medicina,  com  inscriça�o  va� lida  no  Conselho  de  Medicina  do  Estado  de
Pernambuco e com experie�ncia anterior comprovada em funça�o compatí�vel.

6.1.10. 01  Coordenador  Médico  da CCIH:  profissional  de  ní�vel  superior,  graduado em
Medicina, com inscriça�o va� lida no Conselho de Medicina do Estado de Pernambuco e
com experie�ncia anterior comprovada em funça�o compatí�vel. 

6.1.11. 01  Assessor  de  Imprensa: profissional  de  ní�vel  superior,  graduaça�o  em  a� rea
compatí�vel com a atividade do cargo proposto e experie�ncia mí�nima de um ano em
funça�o semelhante;

6.1.12. 01  Supervisor  Administrativo:  profissional  de  ní�vel  superior,  graduaça�o  em
Administraça�o e experie�ncia mí�nima de um ano em funça�o semelhante.

6.1.13. 01 Supervisor Financeiro:  profissional  de ní�vel  superior,  graduaça�o  em Cie�ncias
Conta�beis e experie�ncia mí�nima de um ano em funça�o semelhante.

6.1.14. 01  Supervisor  de  Engenharia  e  Manutenção:  profissional  de  ní�vel  superior,
graduaça�o em Meca�nica e/ou Eletroeletro� nica e experie�ncia mí�nima de um ano em
funça�o semelhante.

6.1.15. 01 Supervisor de Tecnologia da Informação (TI): profissional de ní�vel superior,
graduaça�o  em  Ana� lises  de  Sistemas  e/ou  Cie�ncia  da  Computaça�o  e  experie�ncia
mí�nima de um ano em funça�o semelhante.

6.1.16. 01 Supervisor de RH: profissional de ní�vel superior, graduaça�o em a� rea compatí�vel
com  a  atividade  do  cargo  proposto  e  experie�ncia  mí�nima  de  um  ano  em  funça�o
semelhante;

6.1.17. 01  Supervisor  de  Suprimentos  e  Logística: profissional  de  ní�vel  superior,
graduaça�o  em  a� rea  compatí�vel  com  a  atividade  do  cargo  proposto  e  experie�ncia
mí�nima de um ano em funça�o semelhante;

6.1.18. 01 Coordenadores de serviços: farma� cia e fisioterapia.

6.1.19. 01  Coordenador  de  Gerenciamento  de  Risco  :  profissional  de  ní�vel  superior,
graduaça�o  em  a� rea  compatí�vel  com  a  atividade  do  cargo  proposto  e  experie�ncia
mí�nima de um ano em funça�o semelhante;

6.1.20. 01 Coordenador de Prestação de Contas e de transparência: profissional de ní�vel
superior,  graduaça�o  em  a� rea  compatí�vel  com  a  atividade  do  cargo  proposto  e
experie�ncia mí�nima de um ano em funça�o semelhante;

6.1.21. 01 Coordenador Jurídico: profissional de ní�vel superior, graduaça�o em Direito com
OAB va� lida e experie�ncia mí�nima de um ano em funça�o semelhante;



6.2. Outros profissionais de Ní�vel Superior

Assistente  Social,  Biome�dico,  Bioquí�mico,  Bio� logo,  Enfermeiro,  Enfermeiro  do  Trabalho,
Engenheiro  Clí�nico,  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho,  Farmace�utico,  Fisioterapeuta,
Fonoaudio� logo, Nutricionista, Psico� logo, Terapeuta Ocupacional.

6.3. Profissionais - Ní�vel Me�dio/Fundamental

Almoxarife, Assistente Administrativo, Te�cnico administrativo, Auxiliar de Farma�cia, Auxiliar
de Laborato� rio,  Auxiliar de Lavanderia/Rouparia,  Auxiliar de Nutriça�o,  Copeiro,  Cozinheiro,
Eletricista,  Encanador,  Maqueiro,  Motorista,  Pedreiro,  Pintor,  Recepcionista,  Te�cnico  de
Enfermagem,  Te�cnico  de  Farma�cia,  Te�cnico  de  Laborato� rio,  Flebotomista,  Te�cnico  de
Radiologia, Te�cnico de Segurança do Trabalho, Te�cnico em Informa� tica, Vigilante.

6.4. Profissionais Assistenciais

O dimensionamento dos profissionais assistenciais listados no item anterior devera�  seguir a
tabela abaixo:

Relação de Profissionais por UTI (20 leitos cada)

Médico Plantonista 3

Médico Intensivista 1

Fisioterapeuta 3

Enfermeiro 4

Técnico de Enfermagem 10

A relaça�o de profissionais por UTI esta�  de acordo com a regulamentaça�o da AMIB – Associaça�o
dos Me�dicos Intensivistas do Brasil, em vigor na e�poca da Calamidade do COVID-19.

A  especificaça�o  de  profissionais  prevista  neste  item  e�  estimativa  e  fundada  no
dimensionamento de outras unidades de grande porte da rede estadual de sau� de, e leva em
consideraça�o os para�metros estabelecidos pela Associaça�o de Medicina Intensiva Brasileira -
AMIB,  para  aumento  de  capacidade  de  atendimento  aos  doentes  crí�ticos  em  situaça�o  de
desastre, sendo passí�vel de variaça�o e ajustes, considerando a imprevisibilidade da demanda
ante o cara� ter emergencial da contrataça�o e perfil dos pacientes que sera�o atendidos.

Ale�m disso, o Municí�pio podera�  lotar profissionais estatuta� rios ou tempora� rios para exercer
suas atividades no Hospital, dado o dinamismo do enfrentamento aF  doença. Nessa hipo� tese, as
notas emitidas pela entidade devera�o expurgar essa força de trabalho “cedida” pelo Municí�pio.

6.5. Dimensionamento de Profissionais para Internamento Clí�nico 



O dimensionamento dos profissionais assistenciais para internamento clí�nico sera�  realizado
segundo o grau de complexidade de sua assiste�ncia e sua capacidade operacional,  devendo
seguir a especificaça�o de profissionais prevista por cada categoria profissional, respeitando as
Resoluço� es  em vigor,  e  fundamentada no dimensionamento de outras  unidades de grande
porte  da  rede  estadual  de  sau� de,  sendo  passí�vel  de  variaça�o  e  ajustes,  considerando  a
imprevisibilidade da demanda ante o cara� ter emergencial da contrataça�o e perfil dos pacientes
que sera�o atendidos.

7. MODELO DE GESTÃO 

O modelo de gesta�o devera�  respeitar os princí�pios e diretrizes do Sistema U4 nico de Sau� de –
SUS, preservando a missa�o da Secretaria Municipal de Sau� de – SMS, a legislaça�o ambiental e
normas  sanita� rias,  atender  ao  cumprimento  das  obrigaço� es  fiscais  e  financeiras  e  prestar
informaço� es perio� dicas acerca do funcionamento. Enquanto durar a situaça�o de Pandemia do
Coronaví�rus  (Covid  -  19  /  Sí�ndrome  Respirato� ria  Aguda  Grave  -  SRAG),  a  Unidade  deve
atender aF  totalidade dos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Sau� de.

7.1. Assiste�ncia Hospitalar

Manter  em  pleno  funcionamento  107  leitos  de  internaça�o,  sendo  27  leitos  clí�nicos  de
enfermaria de isolamento e 80 leitos de Unidade de Terapia Intensiva. 

7.2. Serviço de Apoio Diagno� stico e Terape�utico (SADT)

Exames e procedimentos de Apoio Diagno� stico e Terape�utico que contemplem aF s necessidades
de todos os pacientes internados. 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a futura contrataça�o correra�  aF  conta do orçamento:

UNIDADE GESTORA:  Secretaria Municipal de Sau� de
FONTE:  114
DOTAÇAJ O:     4801.10.302.1.238.2.085.0232.3.3.50.43.0114 - Garantia de Oferta
de Procedimentos atrave�s Rede Pro� pria/ Recurso - Tesouro
AÇAJ O:  2085
SUBAÇAJ O:  0232
NATUREZA DA DESPESA:  33.50.43

9. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS E DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO

A  composiça�o  dos  custos  da  unidade  e�  realizada  a  partir  da  ana� lise  das  despesas
(medicamentos, materiais gerais, demais itens de consumo e folha de recursos humanos) da
pro� pria unidade (quando ja�  existente) e de unidades de perfil semelhante da Rede Estadual
Sau� de,  principalmente,  o  estudo  feito,  visando  a  contratualizaça�o  dos  leitos  de  UTI  e
Enfermaria do antigo Hospital Alfa (Boa Viagem). Ressalte-se que a tabela SUS na�o e�  utilizada
como refere�ncia ba� sica para fins de composiça�o do custeio da unidade, por ser insuficiente
para fazer face aF  manutença�o da unidade, em raza�o do estado de calamidade provocada pela
pandemia da COVID-19.



9.1. Da estimativa de custos do HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA:

A composiça�o do custeio mensal a serem realizados pelo HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE –
UNIDADE  IMBIRIBEIRA esta�o condicionados  ao  seu  porte,  perfil,  capacidade  instalada,  e
sala� rios  praticados  no  mercado  e  em  outras  unidades  sob  gesta�o  de  OS.  Em  relaça�o  aF s
despesas  de  consumo  e  outros  serviços,  estimam-se  os  valores  considerando  algumas
varia� veis/para�metros, em destaque:

-  Estrutura  fí�sica  (m²),  quantidade  de  leitos  de  UTI  e  de  Enfermaria,  nu� mero  e
complexidade de equipamentos, produça�o, perfil para definir os valores de manutença�o,
quantidade de recursos humanos e demais despesas.

Os valores estimados com o custo de pessoal,  despesas de consumo e outros  serviços sa�o
passí�veis  de  variaça�o  dada  a  imprevisibilidade  da  demanda  justificada  pela  situaça�o  de
emerge�ncia em sau� de pu� blica, declarada pela Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do
Ministe�rio  da  Sau� de,  que  declara  Emerge�ncia  em  Sau� de  Pu� blica  de  importa�ncia  Nacional
(ESPIN) em decorre�ncia da Infecça�o Humana pelo novo Coronaví�rus (Covid - 19 / Sí�ndrome
Respirato� ria Aguda Grave - SRAG), com respaldo na Lei Federal nº 13.979/2020 e no Decreto
Municipal n. 33.511/2020.

9.2. A cada me�s, na hipo� tese de, em virtude da variaça�o de que trata o subitem 9.1 supra, vir a
ser  apurado  que  os  valores  contratados  se  tornaram  incompatí�veis  com  a  realidade
mercadolo� gica, o instrumento sera�  objeto de aditamento.

10. DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor semestral a ser disponibilizado pelo Municí�pio do Recife para a prestaça�o dos serviços
ao Hospital sera�  R$ 34.028.654,07  para um perí�odo de 6 meses, a ser pago em 6 parcelas
mensais  de  R$  5.671.442,35,  podendo  sofrer  reajuste  dependendo  da  quantidade  e  da
complexidade da demanda atendida.

11. DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

A avaliaça�o dos serviços prestados  sera�  efetivada com envio de relato� rio  final,  contendo a
consolidaça�o  e  ana� lise  conclusiva  dos  dados  assistenciais  e  financeiros  do  perí�odo  da
prestaça�o de serviços. 

Na�o obstante, a Unidade devera�  informar, atrave�s de relato� rio mensal, os dados assistenciais
abaixo listados, bem como demais informaço� es solicitadas pela CONTRATANTE, para fins de
acompanhamento das aço� es da CONTRATADA, especialmente as aço� es de enfrentamento ao
novo Coronaví�rus (Covid - 19 / Sí�ndrome Respirato� ria Aguda Grave - SRAG): 

i) Nu� mero de atendimentos geral; 

ii) Nu� mero de atendimentos em UTI; 

iii) Estratificaça�o por sexo; Estratificaça�o por faixa eta� ria; 

iv) Declaraça�o de diagno� stico secunda� rio por especialidades; 



v) Alta por cura; 

vi) Alta por o� bito; 

vii) Taxa de utilizaça�o de Ventilaça�o Meca�nica em UTI;

O acompanhamento e a comprovaça�o das atividades realizadas pela  CONTRATADA sera�o efetuados
atrave�s  dos dados  registrados  no SIH -  Sistema de Informaço� es  Hospitalares,  bem como atrave�s  de
relato� rios, formula� rios e instrumentos para registro de dados de produça�o e qualidade definidos pela
CONTRATANTE.

12. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

O pagamento sera�  efetivado mediante a liberaça�o de parcelas mensais. As parcelas mensais
sera�o pagas ate�  o 5º (quinto) dia u� til do me�s subsequente.

A 1ª parcela sera�  paga no ato da assinatura do contrato, sendo relativa ao 1º me�s de serviços
efetivamente  executados  e  a  2ª  parcela  sera�  paga  apo� s  o  primeiro  me�s  do  efetivo
funcionamento. A data considerada como inicial para contagem do 1º me�s de serviço sera�  a
data do efetivo iní�cio da execuça�o dos serviços. O repasse mensal obedece ao valor estipulado
para o primeiro semestre do contrato, com desembolso em 6 (seis) parcelas mensais.

13. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

O acompanhamento e a fiscalizaça�o do Contrato sera�o realizados por o� rga�o competente da
Secretaria  Municipal  de  Sau� de,  conforme  disposto  na  Lei  Municipal  nº  17.875/2013  e
alteraço� es posteriores e do Decreto Municipal n. 27.277/2013.

13.1.  O o� rga�o competente da CONTRATANTE responsa�vel pelo acompanhamento, fiscalizaça�o
e  avaliaça�o  do  Contrato  de  Gesta�o  emitira�  relato� rio  te�cnico  final  sobre  os  resultados
alcançados pela CONTRATADA quanto aF  execuça�o do contrato, conforme anexos “B” e “D”
do presente Termo de Refere�ncia.

13.2.  Os  resultados  atingidos  com  a  execuça�o  do  contrato  de  gesta�o  sera�o  analisados,
periodicamente, por Comissa�o de Avaliaça�o indicada pelo Secreta� rio Municipal composta
por  profissionais  de  noto� ria  especializaça�o,  que  emitira�o  relato� rio  conclusivo,  a  ser
encaminhado  aFquela  autoridade  e  aos  o� rga�os  de  controles  interno  e  externo,  em
consona�ncia  com  as  disposiço� es  do  art.  11  da  Lei  Municipal  Nº  17.875/2013  e  suas
alteraço� es posteriores.

13.3.  Os  responsa�veis  pela  fiscalizaça�o  da  execuça�o  do  contrato  de  gesta�o,  ao  tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizaça�o de recursos ou bens
de origem pu� blica por Organizaça�o  Social,  dela  dara�o  cie�ncia  aF  Controladoria  Geral  do
Municí�pio,  ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministe�rio Pu� blico do Estado,  para as
provide�ncias relativas aos respectivos a�mbitos de atuaça�o, sob pena de responsabilidade
solida� ria.



13.4. A CONTRATADA devera�  prestar contas da execuça�o financeira do contrato de gesta�o,
mesalemnte, fornecendo pelo menos os seguintes documentos:

- Extrato  banca� rio  de  conta  especifí�ca  criada  para  gerir  os  recursos  desta
contrataça�o.

- Relato� rio  contendo os vencimento e vantagens das categoriais dos profissinais
contratados, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE.

- Relato� rio  contendo  detalhamento  das  obrigaço� es  patronais  decorrente  da
contrataça�o dos pofissionais contratados, conforme modelo a ser fornecido pela
CONTRATANTE.

- Relato� rio  contendo  detalhamento  das  despesas  com  serviços  de  terceiros  e
profissinais  contratados  diretamente  (extra  quadro),  conforme  modelo  a  ser
fornecido pela CONTRATANTE.

- Relato� rio contendo os repasses prevenientes da CONTRANTE e eventuais receitas
extraordina� rias, doaço� es, rapasses de outros entes, e outros, contando indicaça�o
da data da ordem banca� ria e  valores correspondentes,  conforme modelo a ser
fornecido pela CONTRATANTE. 

13.5. O  Contrato  de  Gesta�o  decorrente  deste  Termo  de  Refere�ncia  se  enquandra  na  Lei
Municipal de Nº 18.704 /2020, e faz parte do Plano de Contigenciamento da Prefeitura do
Recife  aF  COVID-19,  portanto,  seu  regime  de  execuça�o  sera  diferido,  em  funça�o  da
excepcionalidade  da  situaça�o  enfrentada  e  do  contexto  em  que  esta�  sendo  firmado,
principalmente no que se refere a avaliaça�o de metas contratuais e procedimentos formais
de  compras  e  contrataço� es  diretas  pela  CONTRADA,  previstos  na  Lei  Municipal  nº
17.875/2013.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Caso  a  entidade  escolhida  deixe  de  comparecer  aF  assinatura  do  Contrato  de  Gesta�o
perdera�  o direito aF  contrataça�o em conformidade com a Lei,  sem prejuí�zo das sanço� es
previstas na legislaça�o que rege este processo, podendo a Secretaria Municipal de Sau� de
convocar outras entidades qualificadas como Organizaço� es Sociais de Sau� de.

14.2. A  Organizaça�o  Social  de  Sau� de,  desde  ja� ,  fica  ciente  de  que,  ocorrendo  qualquer
investimento  direto  do  Municí�pio,  com  equipamentos  e  cessa�o  de  servidores  para  a
execuça�o do Contrato de Gesta�o, sera�o procedidos os correspondentes abatimentos dos
custos despendidos pelo ente. 

14.3. A Lei  Nº 13.709/2018 (Lei  Geral  de  Proteça�o  de  Dados -  LGPD) que dispo� e  sobre  o
tratamento de dados pessoais,  inclusive  nos meios digitais,  por pessoa natural  ou por
pessoa  jurí�dica  de  direito  pu� blico  ou  privado,  com  o  objetivo  de  proteger  os  direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da  pessoa  natural  devera�  ser  observada  pela  entidade  CONTRATADA  ate�  o  iní�cio  da
vige�ncia fixada no artigo 65 da LGPD;

14.4. Os casos omissos,  as questo� es na�o previstas neste Termo de Refere�ncia e as du� vidas



sera�o dirimidas pela Secretaria Municipal de Sau� de,  observada a legislaça�o que rege a
mate�ria;

14.5. A  CONTRATANTE  fornecera�  aF  CONTRATADA  inventa� rio  de  bens  que  devera�  ser
entregue na inauguraça�o da unidade de sau� de.

Recife, 30 de março de 2020.

Mônica Vasconcellos – Gerente Geral de Regulação

Eliane Germano – Diretora Executiva de Regulação, Média e Alta Complexidade



ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA

INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE SAÚDE

HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA

1. INTRODUÇÃO

O  modelo  de  Organizaça�o  Social  de  Sau� de,  a  ser  adotado  para  gesta�o  do  HOSPITAL
PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA, busca a modernidade e o aprimoramento
da eficie�ncia na prestaça�o dos serviços pu� blicos de sau� de, tendo por objetivos:

 Potencializar  a  qualidade  na  execuça�o  dos  serviços  de  sau� de  e  atendimento  aF
populaça�o  com  suspeita  ou diagnosticada  com  o  novo  Coronaví�rus  (Covid  -  19  /
Sí�ndrome Respirato� ria Aguda Grave - SRAG).

 Ampliar a capacidade de atendimento, com oferta de leitos clí�nicos e de unidade de
terapia  intensiva  exclusivos  para  atendimentos  aos  pacientes  com  suspeita  ou
diagnosticados com o novo   Coronaví�rus  (Covid - 19 / Sí�ndrome Respirato� ria Aguda
Grave - SRAG);

 Melhorar o serviço ofertado ao usua� rio SUS com assiste�ncia humanizada.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE A SER GERIDA PELA OSS

HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA

O  HOSPITAL  PROVISO4 RIO  DO  RECIFE  –  UNIDADE  IMBIRIBEIRA,  situada  na  Av.  Mal.
Mascarenhas de Morais, 1788 – Imbiribeira, Recife - PE, 51150-000.

3. SERVIÇOS

O HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA sera�  estruturada com perfil de
hospital  de  grande  porte,  107  leitos  aptos  a  realizar  procedimentos  de  me�dia  e  alta
complexidade para atendimento exclusivo aos pacientes suspeitos ou diagnosticados com o
novo  Coronaví�rus  (Covid  -  19/  Sí�ndrome  Respirato� ria  Aguda  Grave  -  SRAG)  atrave�s  de
Cuidados Intensivos e Internaça�o, em regime de demanda regulada pelo Municí�pio do Recife.

3.1. Serviço  de  Apoio  Diagno� stico  e  Terape�utico  -  SADT -  A  unidade  hospitalar  devera�
disponibilizar exames e aço� es de apoio diagno� stico e terape�utico a pacientes atendidos em
regime de Internaça�o em leitos clí�nicos e de unidade terapia intensiva. 

3.2. Internaça�o

O  hospital  funcionara�  com  capacidade  operacional  para  107  leitos  de  internaça�o  assim
distribuí�dos:

 27 leitos clí�nicos de enfermaria de isolamento;
 80 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Geral.

Todos os leitos do hospital devera�o estar disponibilizados para a Central de Regulaça�o Leitos
do Estado.



4. PRESSUPOSTOS E DEFINIÇÕES

4.1. Assiste�ncia Hospitalar

A assiste�ncia  aF  sau� de  prestada  em  regime  de  hospitalizaça�o  compreendera�  o  conjunto  de
atendimentos  oferecidos  ao  paciente  suspeito  ou  diagnosticado  com  o  novo  Coronaví�rus
(Covid - 19/ Sí�ndrome Respirato� ria Aguda Grave - SRAG), desde sua admissa�o no hospital ate�
sua alta hospitalar, incluindo-se aí� todos os atendimentos e procedimentos necessa� rios para
obter ou completar o diagno� stico e as terape�uticas necessa� rias para o tratamento no a�mbito
hospitalar. No processo de hospitalizaça�o esta�o incluí�dos:

4.1.1. Tratamento das possí�veis  complicaço� es que possam ocorrer ao longo do processo
assistencial, tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperaça�o.

4.1.2. Tratamentos  concomitantes,  diferentes  daquele  classificado  como  diagno� stico
principal  que  motivaram  a  internaça�o  do  paciente,  que  podem  ser  necessa� rios,
adicionalmente, devido aF s condiço� es especiais do paciente e/ou outras causas.

4.1.3. Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internaça�o.

4.1.4. Procedimentos  e  cuidados  de  enfermagem,  necessa� rios  durante  o  processo  de
internaça�o.

4.1.5. Alimentaça�o, incluí�da a assiste�ncia nutricional, alimentaça�o enteral e parenteral.

4.1.6. Assiste�ncia  por  equipe  me�dica  especializada,  pessoal  de  enfermagem  e  pessoal
te�cnico.

4.1.7. O material descarta� vel necessa� rio para os cuidados de enfermagem e tratamentos.

4.1.8. Dia� rias de hospitalizaça�o em quarto compartilhado ou individual, quando necessa� rio,
devido aF s condiço� es especiais do paciente e quarto de isolamento.

4.1.9. Sangue e hemoderivados.

4.1.10. Hemodia� lise para os pacientes internados.

4.1.11. Fornecimento de roupas hospitalares.

4.1.12. Procedimentos  especiais  que  se  fizerem  necessa� rios  ao  adequado  atendimento  e
tratamento  do  paciente,  de  acordo  com  a  capacidade  instalada,  respeitando  a
complexidade e o perfil  estabelecido para o  HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE –
UNIDADE IMBIRIBEIRA.

4.2. Serviço de Apoio Diagno� stico e Terape�utico – SADT

Disponibilizara�o exames e aço� es de apoio diagno� stico e terape�utico aos pacientes atendidos,
internados nos leitos clí�nicos e de unidade de terapia intensiva. 

4.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS 



Os valores constantes no ITEM 2 do ANEXO E deste Termo de Refere�ncia, sa�o referenciais e
devera�o ser apurados mensalmente, tendo em vista que a CONTRATANTE, durante execuça�o
do contrato, podera�  fornecer todo ou em parte os quantitativos ali identificados.

4.4. MATERIAIS DIVERSOS 

O valor constante no ITEM 3, subitem “Almoxarifado”, do ANEXO E deste Termo de Refere�ncia,
e�  referencial  e  devera�o  ser  apurados  mensalmente,  tendo em vista  que a  CONTRATANTE,
durante  execuça�o  do  contrato,  podera�  fornecer  todo  ou  em  parte  o  quantitativo  ali
identificado.

4.5. SERVIÇOS EXECUTADOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se compromete a executar, as suas expensas, os serviços listados a seguir:

- Ga� s Medicinal (rede, manutença�o e fornecimento)

- Climatizaça�o (aluguel, instalaça�o e manutença�o)

- Grupo Geradores (aluguel e diesel)

- Engenharia Clí�nica

- Rede informatizada e acesso aF  Internet. Na�o sera�o fornecidos computadores, 
servidores, impressoras e demais insumos de informa� tica.

- Equipamento de Raio X digital porta� til.

- Dietas e Refeiço� es.

4.6. FORMULA4 RIOS DE EVOLUÇAJ O, FICHAS e FLUXOGRAMAS 

A  CONTRATANTE  disponibilizara�  aF  CONTRATADA  formula� rios  de  evoluça�o,  fichas  e
fluxogramas padronizados que devera�o ser seguidos quando aplica� vel.

5. GESTÃO

Tendo em vista  que  o HOSPITAL  funcionara�  com o  perfil  descrito,  sob  Contrato de  Gesta�o,  cabe  aF
Secretaria de Sau� de do Municí�pio acompanhar as atividades administrativas e assistenciais.

5.1. A CONTRATADA deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitaça�o te�cnica e
legal,  com  quantitativo  compatí�vel  para  o  perfil  da  unidade  e  os  serviços  a  serem
prestados.  Devera�  obedecer  aF s  Normas  do  Ministe�rio  da  Sau� de  –  MS,  aF s  normas
trabalhistas, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Sau� de no Trabalho
em Estabelecimentos de Assiste�ncia aF  Sau� de, assim como as Resoluço� es dos Conselhos
Profissionais. 

5.2. A  unidade  devera�  possuir  um  responsa�vel  te�cnico  (me�dico),  com  registro  va� lido  no
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. 

5.3. Cada me�dico designado como Diretor/Responsa�vel Te�cnico da unidade, somente podera�



assumir a responsabilidade te�cnica por uma u� nica unidade cadastrada pelo Sistema U4 nico
de Sau� de.

5.4. A equipe me�dica devera�  ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento
dos serviços e composta  por  profissionais  das especialidades exigidas,  possuidores  do
tí�tulo  ou  certificado  da  especialidade  correspondente, devidamente  registrado  no
Conselho Regional de Medicina (Resoluça�o CFM Nº. 1634/2002), ensejando que a unidade
realize a atividade assistencial quantificada no contrato.

5.5. A  unidade  devera�  possuir  rotinas  administrativas  de  funcionamento,  protocolos
assistenciais e de atendimento, escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsa�vel
Te�cnico.  As  rotinas  devem  abordar  todos  os  processos  envolvidos  na  assiste�ncia,  que
contemplem desde os aspectos organizacionais ate�  os operacionais e te�cnicos.

5.6. A unidade devera�  adotar Prontua� rio U4 nico do Paciente, com as informaço� es completas do
quadro  clí�nico  e  sua  evoluça�o,  intervenço� es  e  exames  realizados,  todas  devidamente
escritas de forma clara e precisa, datadas e assinadas pelo profissional responsa�vel pelo
atendimento  (me�dicos,  equipe  de  enfermagem,  fisioterapia,  nutriça�o  e  demais
profissionais de sau� de que o assistam). 

5.7. A unidade devera�  dispor de um Núcleo de Epidemiologia Hospitalar – NEPI, que sera�
responsa�vel pela realizaça�o de vigila�ncia epidemiolo� gica dos atendimentos de pacientes
suspeitos ou diagnosticados com novo Coronaví�rus  (Covid - 19/ Sí�ndrome Respirato� ria
Aguda Grave - SRAG) – doença de notificaça�o compulso� ria no a�mbito hospitalar.

5.8. A unidade devera�  desenvolver uma Polí�tica de Gesta�o de Pessoas, atendendo aF s Normas
da  Consolidaça�o  das  Leis  Trabalhistas  –  CLT/MTE,  assim  como  devera�  implantar  e
desenvolver  uma  Polí�tica  de  Segurança  do  Trabalho  e  Prevença�o  de  Acidentes,  em
conformidade com a NR – 32/2005 do MTE. 

5.9. A  gesta�o  da  Unidade  devera�  respeitar  a  Legislaça�o  Ambiental  e  possuir  toda  a
documentaça�o exigida. 

5.10. A unidade devera�  dispor de um Núcleo de Manutenção Geral - NMG que contemple as
a� reas de manutença�o preventiva e corretiva, predial, hidra�ulica e ele� trica, assim como um
serviço de Engenharia Clí�nica para gerenciamento de equipamentos de sau� de. 



ANEXO B - TERMO DE REFERÊNCIA

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Para  fins  de  acompanhamento  e  monitoramento  da  execuça�o  dos  serviços  prestados  pela
Organizaça�o  Social  de  Sau� de  -  OSS,  esta  devera�  apresentar  mensalmente  aF  contratante
relato� rio  circunstanciado  de  atividades  assistenciais  contendo  os  seguintes  í�ndices  de
produça�o e qualidade do atendimento do serviço prestado:

1. NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Atendimento de  100%  dos  pacientes  encaminhados  pela  Central  de  Regulaça�o  Leitos  do
Estado suspeitos  ou  diagnosticados  com o Coronaví�rus  (Covid -  19/Sí�ndrome Respirato� ria
Aguda Grave - SRAG);

2. PLANO  DE  GERENCIAMENTO  DE  RISCOS  PARA  ATENDIMENTO  AO  CORONAVÍRUS
(Covid - 19/ Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG): 

Plano de Gerenciamento de Riscos ou Programa de Gerenciamento de Riscos que consiste em
documento te�cnico composto por um diagno� stico da situaça�o da unidade hospitalar para o
atendimento  de  pacientes  suspeitos  ou  diagnosticados  com  o Coronaví�rus  em  relaça�o  aos
riscos e medidas adotados para evita� -los ou minimiza� -los com o respectivo cronograma de
adequaça�o.  O documento devera�  explicitar: Mapeamento e compreensão dos riscos; Definição
do nível de importância de cada risco e a probabilidade de ocorrência; Avaliação dos impactos e
dos efeitos causados pelos riscos e Acompanhamento dos processos de prevenção, para garantir
que estão sendo executados;

3. PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE: 

Plano de Segurança do Paciente (PSP) contendo descriço� es de estrate�gias e aço� es definidas
para a gesta�o de risco visando prevença�o e mitigaça�o dos incidentes, desde a admissa�o ate�  a
alta ou o o� bito do paciente na unidade hospitalar. 

4. MANUAL DE BIOSSEGURANÇA: 

Documento detalhado contendo todos os protocolos utilizados para proteça�o dos profissionais
de sau� de com agentes biolo� gicos, quí�micos e fí�sicos na unidade hospitalar.

5. REGISTRO DE DADOS DE SAÚDE PÚBLICA: 

Relato� rio  contendo  as  informaço� es  relativas  aos  atendimentos  realizados  aos  pacientes
suspeitos  ou  diagnosticados  com Coronaví�rus,  observando  os  seguintes  dados:  Número  de
atendimentos em geral; Número de atendimentos em UTI; Estratificação por sexo; Estratificação
por faixa etária;  Declaração de diagnóstico secundário por especialidades; Alta por cura; Alta
por óbito; Taxa de utilização de Ventilação Mecânica em UTI.

O acompanhamento  e  a  comprovaça�o  das  atividades  realizadas  pela  CONTRATADA sera�o
efetuados atrave�s dos dados registrados no SIH - Sistema de Informaço� es Hospitalares, bem
como atrave�s de relato� rios, formula� rios e instrumentos para registro de dados de produça�o e
qualidade definidos pela  CONTRATANTE,  conforme os indicadores constantes do Anexo “D”
do presente Termo de Refere�ncia. 



O  relato� rio  devera�  prever  a  abordagem  conjunta  dos  dados  acima,  gerando  informaça�o
relevante sobre a situaça�o sanita� ria da populaça�o atendida e servira�  como subsí�dio para a
vigila�ncia da situaça�o de sau� de por parte dos entes governamentais.
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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

Entende-se  que  a  proposta  te�cnica/plano  de  trabalho  e�  a  demonstraça�o  do  conjunto  dos
elementos  necessa� rios  e  suficientes,  com  ní�vel  de  precisa�o  adequada  e  possí�vel  para
caracterizar o perfil da unidade e o trabalho te�cnico gerencial.

A proposta deve ser elaborada para o Hospital, ressaltando as atividades que sera�o realizadas
e a estimativa de despesas referentes ao seu pleno funcionamento.

O  proponente  devera�  demonstrar  a  estimativa  das  despesas  referentes  aF  execuça�o  das
atividades propostas, com definiça�o de me� todos e prazos de execuça�o.

O projeto apresentado devera�  conter a descriça�o sucinta e clara da proposta. 

PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL

Este item devera�  caracterizar o Modelo Gerencial da unidade, descrevendo:

1. TÍTULO

Proposta  Te�cnica  para  Organizaça�o,  Administraça�o  e  Gerenciamento  do  HOSPITAL
PROVISO4 RIO DO RECIFE – UNIDADE IMBIRIBEIRA.

2. ÁREA DE ATIVIDADE

Avalia  a  adequaça�o  da  proposta  de  organizaça�o  dos  serviços  e  execuça�o  das  atividades
assistenciais aF  capacidade operacional da UNIDADE para funcionamento regular e pleno de
100%  da  capacidade  instalada  da  unidade  hospitalar  para  atendimento  exclusivo  aos
pacientes suspeitos ou diagnosticados com o Coronaví�rus (Covid - 19/ Sí�ndrome Respirato� ria
Aguda Grave - SRAG), com ocupaça�o dos leitos referenciada atrave�s da Central de Regulaça�o
Leitos do Estado.

3. ÁREA DE QUALIDADE

3.1. Qualidade Objetiva: aquela que esta�  orientada a obter e garantir a melhor assiste�ncia
possí�vel, dado o ní�vel de recursos e tecnologia existentes no Hospital. A OSS estabelecera�
em sua oferta, entre outras:

3.1.1. Proposta de implantaça�o das Comisso� es Te�cnicas essenciais para o funcionamento da
unidade  hospitalar  com  atendimento  exclusivo  para  os  pacientes  suspeitos  ou
diagnosticados com o novo Coronaví�rus (Covid - 19/ Sí�ndrome Respirato� ria Aguda
Grave - SRAG) – Comissa�o de Controle de Infecça�o Hospitalar (CCIH), Comissa�o de
E4 tica  Me�dica,  Comissa�o  de  O4 bito  e  Comissa�o  Interna  de  Prevença�o  de  Acidentes
(CIPA),  Comissa�o  de  Farma�cia,  Comissa�o  de  Prontua� rios,  Nu� cleo de Segurança do
Paciente  (NSP)  e  Comissa�o  de  E4 tica  de  Enfermagem,  especificando  conteu� dos,
objetivos das Comisso� es e Nu� cleo e freque�ncia de reunio� es.

3.1.2. Organizaça�o especí�fica do serviço de Farma�cia visando o atendimento exclusivo aos
pacientes  suspeitos  ou  diagnosticados  com  o  novo  Coronaví�rus  (Covid  -  19/



Sí�ndrome Respirato� ria  Aguda Grave -  SRAG) contendo me�todos de controle  sobre
fa� rmacos controlados e de Alto Custo; Organizaça�o do Serviço de Nutriça�o: nu� mero e
hora� rios de refeiço� es, organizaça�o do pessoal, etc., Organizaça�o especí�fica do Serviço
de Arquivo de Prontua� rios Me�dicos: sistema de arquivamento e controle, Protocolos e
etc.

3.1.3. Descriça�o de funcionamento da Unidade de Estatí�sticas: sistema� tica e metodologia de
trabalho.

3.1.4. Monitoramento de indicadores de desempenho hospitalar de qualidade.

3.1.5. Apresentaça�o de Protocolos Clí�nicos de Atendimento.

3.2. Qualidade Subjetiva: A OSS, em sua oferta explicara� , entre outras, as seguintes questo� es:

3.2.1. Como ira�  estruturar  a informaça�o  aos usua� rios  (pacientes e  familiares)  acerca do
processo  de  assiste�ncia,  tanto  em  aspectos  pre�vios  (em  quantos  serviços  ira�
implantar  o  consentimento  informado),  e,  especialmente,  a  informaça�o  durante  o
processo  de  assiste�ncia  (lugares  onde  se  efetuara�  a  informaça�o  e  freque�ncia  da
informaça�o). 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA DE TRABALHO

4.1. Organizaça�o de serviços assistenciais.

4.1.1. Expressar estrutura de chefia e nu� mero de pessoas de cada setor, assim como o tipo
de ví�nculo com a Unidade.

4.1.2. Descriça�o  da  organizaça�o  da  Unidade  de  Internaça�o  (leitos  clí�nicos  e  de  unidade
terapia intensiva).

4.1.3. Volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa.

4.2. Organizaça�o dos Recursos Humanos.

4.2.1. Dimensionamento de Recursos Humanos: A OSS devera�  apresentar a estimativa de
Recursos Humanos, apontando, por categoria, a quantidade de profissionais, a carga
hora� ria  de  trabalho e  o  sala� rio  total  (em reais),  por  perfil  de  profissional,  sem a
incide�ncia  dos encargos  patronais.  Neste  to� pico,  solicita-se  um quadro resumo do
perfil  de  todos  os  profissionais  que  ira�o  trabalhar  no  Hospital  (estejam  ou  na�o
atualmente  contratados)  e  com a  expressa�o  da  carga  hora� ria  semanal  distribuí�da
pelos dias da semana e com o enunciado do hora� rio de trabalho.
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INDICADORES

Apo� s  a  execuça�o  das  atividades,  as  informaço� es  devera�o  ser  consolidadas  em  relato� rios  a
serem enviados mensalmente, contendo os indicadores listados abaixo, que sera�o utilizados
apenas  para  fins  de  monitoramento  e  execuça�o  dos  serviços  assistenciais,  conforme  Lei
Complementar Estadual nº 425 de 25 de março de 2020 (na�o temos essa lei ou conge�nere).

1. NÚMERO DE ATENDIMENTOS GERAL, ESTRATIFICADO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

E4  o total de atendimentos realizados na unidade no me�s de compete�ncia,  estratificando os
dados por sexo e faixa eta� ria.

2. NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM UTI

E4  o total de atendimentos realizados na UTI da unidade no me�s de compete�ncia.

3. NÚMERO DE ALTAS, ESTRATIFICADAS POR CURA E POR ÓBITO

E4  o total de altas ocorridas no me�s de compete�ncia, estratificando os dados dentre as altas 
ocorridas por cura e as altas decorrentes de o� bito.

4. PERCENTUAL  DE  DECLARAÇÃO  DE  DIAGNÓSTICOS  SECUNDÁRIOS  POR
ESPECIALIDADE

O  percentual  permite  avaliar  a  complexidade  das  internaço� es  e  cria  se�rie  histo� rica  com
possibilidade de avaliaça�o do perfil epidemiolo� gico da populaça�o atendida.

Fórmula de Cálculo: 

(Totalde AIHsapresentadas nomêscontendo diagnóstico secundrárioTotal de AIHsapresentadasnomês )∗100

5. TAXA DE UTILIZAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UTI

Indicador de qualidade que permite acompanhar a qualidade da assiste�ncia prestada na UTI,
considerando  a  ventilaça�o  meca�nica  (VM)  como  principal  fator  de  risco  para  o
desenvolvimento de pneumonia em pacientes crí�ticos.

Fórmula de Cálculo: 

( Número de pacientescomutilizaçãodeventilaçãomecânicaemUTI nomêsN úmero de pacientesemUTIno mê s )∗100

6. AVALIAÇÃO E REVISÃO DE ÓBITOS



O objetivo da resoluça�o e�  analisar os o� bitos ocorridos em instituiço� es hospitalares e UPA para
traçar o perfil das mortes nestes locais, permitindo que se estabeleçam protocolos preventivos
e terape�uticos, a fim de diminuir o nu� mero de o� bitos nestas unidades de sau� de.

Compete aF  Comissa�o de Revisa�o de O4 bito a avaliaça�o de todos os o� bitos ocorridos na unidade,
devendo,  quando  necessa� rio,  analisar  laudos  de  necropsias  realizados  no  Serviço  de
Verificaça�o de O4 bitos ou no Instituto Me�dico Legal, segundo a Resoluça�o nº 2.171/2017 do
Conselho Federal de Medicina (CFM).

As  informaço� es  devera�o  ser  encaminhadas  atrave�s  de  relato� rios  mensais  com  prazo
determinado em Contrato de Gesta�o.

7. RELATÓRIO DE CONTROLE DE INFECÇÃO NA UNIDADE 

A  Comissa�o  de  Controle  de  Infecça�o  Hospitalar  e�  um  conjunto  de  aço� es  desenvolvidas
deliberadas  sistematicamente,  com  vistas  aF  reduça�o  ma�xima  possí�vel  da  incide�ncia  e  da
gravidade das infecço� es hospitalares. Para a adequada execuça�o do PCIH os hospitais devera�o
constituir  Comissa�o  de  Controle  de  Infecça�o  Hospitalar  (CCIH),  o� rga�o  de  assessoria  aF
autoridade ma�xima da instituiça�o e de execuça�o das aço� es de controle de infecça�o hospitalar.

Devera�  ser  composta  por  profissionais  da  a� rea  de  sau� de,  de  ní�vel  superior,  formalmente
designados e o presidente ou coordenador da CCIH sera�  qualquer um dos membros da mesma,
indicado pela direça�o do hospital.

As  informaço� es  devera�o  ser  encaminhadas  atrave�s  de  relato� rios  mensais  com  prazo
determinado em Contrato de Gesta�o.
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MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS/DESPESAS MENSAIS

DESPESAS OPERACIONAIS R$
1 - PESSOAL 2.851.516,48

Folha de Pagamento 1.935.730,21
Gestão 94.202,88
Médicos 986.946,35
Nível Superior 491.510,59
Nível Médio - Assistencial 318.188,27
Nível Médio - Administrativo 44.882,12
Encargos Sociais 174.215,72
FGTS 154.858,41
PIS 19.357,30
Outras despesas de Pessoal 741.570,55
Provisões 677.505,58
Medicina do Trabalho 4.563,46
Benefícios 59.501,51
2 - INSUMOS ASSISTENCIAIS 1.500.075,00
Materiais 381.375,00
EPI´S 621.282,69
Medicamentos 497.417,31
Dietas 0,00
3 - MATERIAIS DIVERSOS 65.192,31
Almoxarifado 19.557,69
Refeitório 0,00
Manutenção 45.634,62
4 - ENCARGOS 3.259,62
Tributários 1.629,81
Tarifas bancárias 1.629,81
5 - GERAIS 162.980,77
Água 19.557,69
Energia Elétrica 143.423,08
6 - TERCEIROS 1.088.418,17
Assistencial 566.847,12
Laboratório 185.798,08
Nefrologia/Hemodiálise 156.461,54
Radiologia 65.192,31
Cirurgia Torácica 7.823,08
Cirurgia Geral 7.823,08
Cirurgia Vascular 7.823,08
Anestesia 78.230,77
Cardiologia 7.823,08
Pneumologia 7.823,08



Infectologia 15.646,15
Neurologista 9.778,85
Endoscopista 3.911,54
Geriatria 3.911,54
Hematologista 4.889,42
Urologista 3.911,54
Apoio Assistencial 197.206,73
Ambulância 19.883,65
Lavanderia 120.605,77
Gás Medicinal 0,00
CME 29.336,54
Lixo Hospitalar 27.380,77
Manutenção 1.303,85
Ar Condicionado 0,00
Geradores 0,00
Engenharia Clínica 0,00
Dedetização 1.303,85
Elevadores 0,00
TI 73.015,38
Aluguel de computadores, servidores, impressoras e demais insumos de informática 73.015,38
Fontech - Roteador 0,00
Rgrapf 0,00
RH3 - Sistema DP 0,00
Segurança 231.432,69
Segurança 52.153,85
Limpeza 179.278,85
Apoio Administrativo 18.612,40
Jurídico 6.519,23
Assessoria de Imprensa 4.563,46
Veículos 4.270,10
Consultorias 3.259,62
TOTAL 5.671.442,35

A composiça�o do custeio mensal a serem realizados pelo HOSPITAL PROVISO4 RIO DO RECIFE –
UNIDADE  IMBIRIBEIRA esta�o condicionados  ao  seu  porte,  perfil,  capacidade  instalada,  e
sala� rios praticados no mercado e em outras unidades sob gesta�o de OSS. 
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DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

Categoria
Quantidade

de
Profissionais

Carga Horária
Semanal*

Salário
Encargos

Trabalhistas
Área de

Trabalho

Total - - - - -

*Plantonista ou diarista
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RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROFISSIONAL E POR SETOR
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE
APRENDIZ

___________________________________________(nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  Nº
_______________,  por  interme�dio  de  seu  representante  legal,  Sr.(a)______________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade Nº _________________ O4 rga�o expedidor _______ e do C.P.F Nº
________________, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituiça�o Federal, que na�o emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e que na�o emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condiça�o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 

Recife, ______ de ______________ de 2020.

Assinatura do Responsável Legal da Pessoa Jurídica

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da Pessoa Jurí�dica)
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