SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2017
PROCESSO N° 39.707/2017

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA, através da Secretaria Municipal de Administração e
Logística/Secretaria Municipal de Administração e Logística, torna público para conhecimento dos interessados
que na data 23/11/2017, às 10:00 na Secretaria Municipal de Administração e Logística, sito à Avenida
Professor Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro do Atalaia, Cotia - SP, será realizado o CHAMAMENTO
PÚBLICO N° 003/2017, do tipo MELHOR TÉCNICA E PREÇO, que visa selecionar entidade de direito
privado, sem fins lucrativos, devidamente qualificada como Organização Social, em conformidade com a Lei
Municipal n° 1.894/2005, bem como a Lei n° 8.666/93, e demais disposições legais aplicáveis, para firmar
CONTRATO DE GESTÃO com o Município de Cotia.
Os envelopes com a documentação para Habilitação, Preço e Projetos deverão ser entregues na Secretaria
Municipal de Administração e Logística da Prefeitura Municipal de Cotia, sito à Avenida Joaquim Barreto, nº
1.000, Bairro do Atalaia – Cotia – SP, às 10:00 horas do dia 23/11/2017, na sala de licitações do Departamento
de Compras.
CAPÍTULO 1 – DO OBJETO
1.1 - Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no
âmbito do Município de Cotia, para celebração de CONTRATO DE GESTÃO objetivando a
operacionalização e execuções das ações e serviços de saúde:
- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA ATALAIA
- PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA
- PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE
- POLICLINICA PORTÃO E CLINICA DA MULHER E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
- SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, conforme definido neste edital e seus
anexos, que são partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
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CAPÍTULO 2 – DA VISITA TÉCNICA
2.1 – As Entidades interessadas deverão obrigatoriamente realizar visita técnica nas Unidades, até o último dia
útil anterior a abertura do Certame, através do agendamento prévio pelo telefone (11) 4616-0800, tomando pleno
conhecimento de todas as informações, condições locais e infraestrutura, imprescindíveis para a contratação do
objeto deste chamamento público.
2.2 – Na ocasião da vistoria, o interessado deverá estar munido de procuração e documento de identificação
pessoal, além de documento da entidade que representa.
2.3 – A comprovação da vistoria será feita através da emissão de “Atestado de Visita Técnica”, pela Secretaria
Municipal de Saúde, conforme modelo constante no ANEXO III.
2.4 – O Atestado de Visita deverá fazer parte integrante do Envelope n° 01, juntamente com os Documentos de
Habilitação, sob pena de inabilitação, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento por
falta de informação.
CAPÍTULO 3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar do processo, as entidades interessadas, sem fins lucrativos, qualificadas como
Organização Social no Município de Cotia até a abertura do certame, que atendam a todas as exigências contidas
neste Edital, bem como que tenham área de atuação compatível com a do objeto deste certame.
3.2 - Esclarecimentos relativos a esta licitação, e as condições para o atendimento das obrigações necessárias
ao cumprimento de seu objetivo, poderão ser obtidos na Prefeitura do Município de Cotia, junto a Secretaria
Municipal de Administração, através de documento escrito e assinado a ser protocolado no Setor de Protocolos
da Prefeitura do Município de Cotia, na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, Jardim Nomura,
Cotia/SP, até o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis antes da data de entrega dos envelopes nº 1 e nº 2.
3.3 - No caso da não solicitação, pelos proponentes, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os
elementos fornecidos serão suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer
reclamação.
3.4 - Não será permitida a participação de:
3.4.1 Entidades que não sejam qualificadas como Organização Social da área da Saúde, no Município de Cotia.
3.4.2 Entidades Consorciadas;
3.4.3 Entidades declaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas;
3.4.4 Entidades Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula Nº 51 do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo;
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3.4.5 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98 e impedidas de contratar
para os fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.218/99;
CAPÍTULO 4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém, só terão direito a usar da palavra,
rubricar documentos, interpor recursos e firmar a ata, os representantes devidamente credenciados pelas
entidades interessadas.
4.2 As entidades interessadas que desejarem credenciar representantes deverão fazê-lo, por escrito, mediante
Carta de Credenciamento – Anexo IV ou Procuração, conferindo-lhes poderes amplos para atuar em todas as
fases do certame, inclusive para receber intimações e, eventualmente, interpor recursos ou deles desistir.
4.3 A Carta de Credenciamento ou Procuração deverá ser apresentada na data de entrega do envelope, sendo
que a falta de sua apresentação não inabilita o interessado, mas impede qualquer manifestação em nome do
representado.
CAPÍTULO 5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1 - Os interessados deverão entregar os envelopes nº 01, contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e
nº 02, o PLANO DE TRABALHO com todos os seus anexos e demais especificações na Secretaria Municipal
de Administração da Prefeitura Municipal de Cotia, sito à Avenida Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro do Atalaia,
na data e horário estabelecidos no preâmbulo.
5.2 - Os Documentos de Habilitação e o Plano de Trabalho deverão ser apresentados em 02 (dois) dois envelopes
indevassáveis, separadamente, ambos fechados, contendo em sua parte externa, além do nome e endereço da
proponente, as seguintes indicações:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº _____/17
PROCESSO Nº 39.707/17
ENCERRAMENTO ÀS ____:____ HORAS DO DIA ____/____/17
RAZÃO SOCIAL: _____________________
ENDEREÇO: ______________________________________
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº _____/17
PROCESSO Nº 39.707/17
ENCERRAMENTO ÀS ____:____ HORAS DO DIA ____/____/17
RAZÃO SOCIAL: _____________________
ENDEREÇO: ______________________________________
ENVELOPE N° 02 – PLANO DE TRABALHO
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CAPÍTULO 6 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
São documentos indispensáveis à participação na presente licitação:
6.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.1.1.Cópia da publicação no Diário Oficial do Estado da qualificação de Organização Social expedido pelo
Poder Executivo de Cotia;
6.1.2 Estatuto Social registrado no Cartório competente, que demonstre que sua área de atuação é compatível
com o objeto do chamamento público regido por este edital;
6.1.3 Ata de fundação da entidade devidamente registrada no Cartório competente;
6.1.4 Atas de eleição e de posse da atual Diretoria Executiva ou instância equivalente ao órgão de gestão;
6.1.5 Cópia da cédula de identidade (R.G.) e do cartão de inscrição no CPF/MF do representante legal da
entidade, ou documento do qual conste os referidos dados;
6.2 – REGULARIDADE FISCAL:
6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
6.2.2 Prova de regularidade, pertinente ao ramo de atividade, compatível com o objeto desta licitação para com
as Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e Fazenda Municipal (Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede do licitante;
6.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
6.2.4 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e/ou Estadual, caso houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.2.5. Apresentar CNDT – Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista.
* As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa.
6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
6.3.1 - Certidão Negativa de Falência e concordata, emitida em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da
apresentação das propostas, expedidas pelo (s) distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.
6.3.2 – Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou extrajudicial, emitida em prazo não superior a 60
(sessenta) dias da apresentação das propostas expedidas pelo (s) distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica
6.3.2.1 – Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
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6.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.4.1 Prova de registro ou inscrição da entidade no Conselho Regional de Medicina, em atendimento à
Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.980 de 07 de dezembro de 2011.
6.5 – OUTROS DOCUMENTOS
6.5.1 Declaração assinada por representante legal da licitante, de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, de acordo com o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal, conforme ANEXO V.
6.5.2 Declaração da entidade interessada, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,
de que não está cumprindo pena de suspensão temporária, tampouco sanção de inidoneidade para contratar com
a Administração Pública, conforme ANEXO IV.
6.5.3 Declaração firmada pelo dirigente da Organização Social de Inexistência de Situações que impliquem em
Nepotismo, conforme ANEXO VII.
6.5.4 Declaração firmada pelo dirigente máximo da Organização Social atestando pleno conhecimento do objeto
a ser pactuado e de suas condições, conforme modelo sugerido no ANEXO VIII.
6.6 – CONDIÇÕES GERAIS
6.6.1. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos”, em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.6.2. Os documentos solicitados para Habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou publicação em órgão de Imprensa Oficial.
6.6.3. Os licitantes interessados na autenticação das cópias pelo servidor municipal, deverão comparecer ao
departamento de compras antes do início da sessão da abertura da licitação, pois em hipótese alguma serão
autenticadas durante a realização do certame. Somente será efetuada autenticação mediante a apresentação do
documento original.
6.6.4. Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados sequencialmente, de acordo com o solicitado
neste edital, devidamente numerados, inclusive com folha rosto/índice dos mesmos.
6.6.5. Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido, sendo que documentos
sem prazo de validade definido, deverão ter sido emitidos em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, da data
prevista para a abertura dos envelopes.
6.6.6. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, das condições
gerais e particulares do objeto da licitação e do local onde serão executados os serviços, não podendo invocar
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qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral
cumprimento do contrato.
CAPÍTULO 7 – DO PROJETO:
7.1. O PROJETO deverá ser materializado tendo como base as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos,
observados os seguintes requisitos:
7.1.1. O PROJETO, encabeçado por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram,
será apresentado em 01 (uma) via, numerada e rubricada, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia
autenticada, para fins de apreciação quanto aos parâmetros para pontuações previstas no Anexo II e deverá
conter os elementos abaixo indicados, obedecida a seguinte ordem:
7.1.1.1. Projeto Técnico contendo o seu plano operacional, digitado (PDF) e impresso, expressando:
a) Número do Edital do Chamamento Público e o seu objeto;
b) Apresentação do Projeto, conforme Roteiro previsto no Anexo I, contendo indispensavelmente:
b.1) Definição de metas operacionais indicativas de melhoria da eficiência e qualidade do serviço, do ponto de
vista econômico, operacional e administrativo e os respectivos prazos e formas de execução;
b.2) Apresentação de indicadores adequados de desempenho, qualidade, produtividade, econômico-financeiros
e de expansão, na prestação dos serviços autorizados;
b.3) Especificação do orçamento para execução do Projeto, conforme Modelo de Planilha de Custos/Despesas
Mensais (Anexo I);
7.2. Após a data e horário estabelecidos nesta convocação para a entrega dos envelopes, não haverá oportunidade
para apresentação extemporânea e nenhum outro documento será recebido.
7.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e
não inseridos nos envelopes. No entanto, a Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar informações
e/ou esclarecimentos complementares que julgar necessários.
7.4. Não será levado em consideração nenhum outro documento anexado além daqueles indicados nesta
convocação, e não será permitida a realização de alteração no modelo da proposta, devendo ser preenchidos
todos os seus respectivos campos.
7.5. O Proponente deverá especificar o prazo de validade do Projeto, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data de abertura do certame.
7.6. As entidades deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas propostas, não cabendo
nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à organização e apresentação das propostas.
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CAPÍTULO 8 – DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1. No dia 23/11/2017 às 10:00 horas na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração e
Logística, situada a Avenida Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro do Atalaia – Cotia – SP, a Comissão Permanente
de Licitações, em sessão pública, dará início ao recebimento e abertura dos envelopes, sendo seu conteúdo
submetido aos interessados para vista, exames e rubricas.
CAPÍTULO 9 – DA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DOS PROJETOS
9.1. A Comissão Permanente de Licitações examinará e julgará os documentos apresentados, sendo inabilitadas,
nesta fase, as proponentes que não atenderem às exigências formuladas no presente Edital.
9.2. À Comissão Permanente de Licitações caberá julgar sobre a suficiência de documentos e informações
apresentadas, podendo a seu exclusivo critério, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar o
julgamento do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato
da sessão pública.
9.3. Após o julgamento dos documentos de Habilitação “Envelope 01” e encerrado o prazo recursal, a Comissão
Permanente de Licitações encaminhará os Projetos para a Secretaria de Saúde, para que proceda à sua análise e
avaliação, através do seu órgão competente.
9.3.1. Considerando-se a forma de julgamento, ou seja: "Melhor Técnica", será desclassificado os Projetos que:
9.3.1.1. Não atingirem uma pontuação total mínima de 70 (sessenta) pontos;
9.3.1.2. Não atenderem às exigências deste edital;
9.3.1.3. Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio das atividades, com valores manifestamente
inexequíveis.
9.4. Será declarada vencedora a Entidade habilitada e classificada, cuja avaliação total do Projeto e de preço,
venha a obter a melhor pontuação.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. O prazo estabelecido para a interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação
do ato de divulgação do resultado do certame.
10.2. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos conforme previsto no Artigo 109 da Lei
Federal nº 8.666/93, mediante petição fundamentada, dirigida à autoridade competente.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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11.1. A Comissão Permanente de Licitações, depois de procedido o julgamento do Chamamento Público e após
o decurso do prazo recursal, remeterá os autos ao Secretário Municipal de Saúde, para homologação do
julgamento e adjudicação do objeto da Seleção Pública à entidade vencedora.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Após a adjudicação, a proponente vencedora será convocada para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
assinar o contrato correspondente, conforme minuta constante do Anexo IX.
13. DA CESSÃO, TRANSFERENCIA DO OBJETO E SUBCONTRATAÇÃO
13.1. A Contratada não poderá ceder ou transferir o objeto do contrato a terceiros, sem prévio assentimento
escrito do Poder Executivo de Cotia, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis, mas poderá subcontratar ou terceirizar atividades consideradas acessórias a seu critério, obedecidas as
prescrições legais vigentes.
14. DO PRAZO CONTRATUAL
14.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da expedição da Ordem de
Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos na forma da lei, a critério da contratante, até
o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidas pela legislação vigente.
15. DOS RECURSOS FINANCEIROS
15.1. As despesas com a contratação objeto do presente correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
16.01.00.3.3.90.39.79.10.301.1003.2005.
15.1. A Entidade não estará impedida de receber outros recursos de entidades e organismos nacionais ou
internacionais, públicos e privados, para a realização dos seus fins sociais.
16. DOS BENS PATRIMONIAIS
16.1. Todo o patrimônio adquirido exclusivamente por força do Contrato de Gestão com os recursos previstos
neste Edital será incorporado ao patrimônio do Município de Cotia.
16.2. A Contratada deverá se responsabilizar pela preservação, conservação e manutenção dos móveis e imóveis
pertencentes ao patrimônio público que serão disponibilizados para a consecução do objeto deste edital.
17. VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO E PAGAMENTO
17.1. O valor global máximo a ser disponibilizado pelo CONTRATANTE para a prestação dos serviços
transferidos será de R$ 45.420.000.00 (Quarenta e cinco milhões e quatrocentos e vinte mil reais) anual.
17.2. O repasse será efetuado da seguinte maneira:
a) Cem por cento do valor, uma vez cumprido o percentual igual ou acima de 85% das metas pactuadas;
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b) Abaixo de 85% será repassado o percentual correspondente ao cumprimento das metas.
A obtenção do percentual de metas cumpridas seguirá a seguinte metodologia: Para cada item do Quadro de
Metas Físicas e Indicadores Pactuados, será atribuído um valor de zero a 100 pontos, a partir da pontuação
obtida, se define o percentual de cumprimento das metas, conforme quadro abaixo:

% de cumprimento das metas

% de Valor a ser repassado

Acima de 100% das metas

100%

85 a 100% das metas

100%

70 a 84,99% das metas

80%

Abaixo de 70% das metas

70%

17.2.1. Caso o prestador não atinja pelo menos 70% das metas pactuadas, por 2 (dois) trimestres consecutivos
ou por 3 (três) trimestres alternados, durante a vigência do contrato, terá o contrato vigente revisto pela
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato, bem como suas metas e seu repasse mensal.
17.2.2. Caso o prestador apresente percentuais de cumprimento de metas acima de 100%, por 2 (dois) trimestres
consecutivos ou por 3 (três) trimestres alternados, durante a vigência do contrato, também haverá uma revisão
em seu contrato, bem como de suas metas e do seu repasse mensal mediante aprovação da Comissão de
Acompanhamento e Avaliação do Contrato, decisão do gestor do SUS e de acordo com as disposições da Lei
Orçamentária Anual.
17.2.3. Caso prestador não atinja pelo menos 70% das metas físicas pactuadas, por 3 (três) trimestres
consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres alternados, durante todo o período em que mantiver a parceria com a
Prefeitura Municipal de Cotia, o contrato vigente não será renovado automaticamente, obrigando a
administração municipal a iniciar um novo processo de seleção para contratação de uma nova entidade. A
participação ou não da entidade atual, neste novo processo de seleção, ficará a cargo da comissão especial de
seleção.
17.3 Pagamentos:
17.3.1. Para efeito de pagamento prevalece a oferta obtida na data do processo seletivo, conforme cronograma
de desembolso, observando-se a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63, da Lei Federal nº4.320∕64,
obedecido ao disposto no art. 71, da Lei Federal nº 8.666∕93.
17.3.2. Os repasses financeiros de custeio∕investimento da operação da Unidade à CONTRATADA serão
efetivados mensalmente, em conta corrente específica, aberta exclusivamente para este contrato.
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17.3.3. Os recursos a serem repassados à entidade serão efetuados em parcelas mensais, tendo em vista as
especificações técnicas deste Edital e a Proposta Técnico-Financeira, sempre após a comprovação da entrega
dos documentos relativos à prestação de contas financeira do mês anterior.
17.3.4. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde de Cotia, os
comprovantes de quitação de encargos sociais (INSS, FGTS e PIS), folha de pagamento de pessoal, sob pena
de suspensão do repasse financeiro que lhe forem devidos até o cumprimento desta obrigação e/ou outras
sanções previstas em contrato, bem como nas legislações pertinentes.
18 – DOS ANEXOS
18.1. Fazem parte integrante e indissociável deste edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
anexos:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Parâmetros para julgamento e classificação da proposta de trabalho
ANEXO III – Modelo de Atestado de vistoria
ANEXO IV – Modelo de Carta de Credenciamento
ANEXO V – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho
ANEXO VI – Declaração de Idoneidade para Contratar com a Administração Pública
ANEXO VII – Declaração do Dirigente da Organização Social de Pleno Conhecimento do Objeto a Ser
pactuado e de suas condições
ANEXO VIII – Declaração de Inexistência de Nepotismo
ANEXO IX – Minuta de Contrato de Gestão e Anexos Técnicos
ANEXO X – Termo de Ciência e de Notificação
ANEXO XI – Cadastro dos Responsáveis
ANEXO XII – Declaração de Documentos à Disposição do TCE
ANEXO XIII – Informações Gerais
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A participação da entidade no processo de seleção implica na sua aceitação integral e irretratável dos
termos, cláusulas, condições e anexos do presente Instrumento, que passarão a integrar o Contrato de Gestão.
19.2. O processo de seleção poderá ser revogado por conveniência da Administração Pública ou anulado por
ilegalidade, desde que a decisão seja fundamentada.
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19.3. A entidade vencedora do certame deverá manter em seu corpo técnico, durante todo o contrato de gestão,
os membros com as capacitações técnicas específicas nesta Seleção Pública.
19.3. Os casos omissos e dúvidas do presente Edital serão solucionados pela Comissão Permanente de
Licitações, desde que feitas por escrito, tempestivamente.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
19.5. E para conhecimento do público, expede-se o presente edital, que será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e 01 (um) jornal de grande circulação.
19.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Chamamento Público, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Cotia, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Cotia, 27 de outubro 2017.

MAGNO SAUTER
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Modelo Gerencial
O modelo de Organização Social (OS) a ser adotado para a Gestão Compartilhada dos Serviços das Unidades
de Pronto Atendimento de Caucaia Parque São Jorge, Clinica da Mulher, Policlínica Portão, SVO-Serviço de
Verificação de óbito e SAMU- Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e UPA Atalaia destina-se a
absorver atividades publicitáveis mediante qualificação específica, com o objetivo de atender ao interesse
público e promover uma aliança entre a população e o município. Pretende-se através dessa contratação,
melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados aos usuários, utilizando os recursos de forma mais
racional, visando a redução de custos e eficiência do serviço.
Todo o processo será acompanhado pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde local, com geração de
relatórios mensais conferidos pela unidade gestora, com fins de validar o processo de trabalho implantado e
abertura do diálogo entre as partes.
O modelo gerencial proposto obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, entre
eles a descentralização e regionalização, fundamentando-se na concepção geral de regionalização como uma
estratégia de Organização Hierarquizada dos Serviços de Saúde, em busca da integralidade da atenção e da
equidade na distribuição dos recursos (NOAS-2000), atendendo pacientes oriundos da demanda espontânea
(população residente e flutuante).
PARAMETROS LEGAIS A SEREM CONSIDERADOS PRINCIPAL E SUBSIDIARIAMENTE:
•

LEI Nº 9.637/98.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos
necessários ao cumprimento de contrato de gestão.

•

LEI Nº 13.019/2014.
Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências
de recursos financeiros, estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público, e suas subsidiárias, com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação,
para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de
colaboração com as organizações da sociedade civil; e institui o termo de colaboração e o termo de
fomento.

•

LEI Nº 8.666/93.
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Art. 24. É dispensável a licitação: XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com
as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades
contempladas no contrato de gestão.
•

LEI Nº 1333/2005 E 1894/2015
Dispõe sobre o programa municipal de organizações sociais na área da saúde e dá outras
providencias.

2.1 Objetivos a serem alcançados


Melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão;



Gestão mais eficiente, com redução das formalidades burocráticas;



Liberdade para contratação de pessoal, respeitados os preceitos da CLT;



Melhor administração dos recursos humanos, pela adoção de referenciais de qualidade e
produtividade práticas pelo mercado;



Maior agilidade nos processos de compras e contratação de serviços;



Maior celeridade no processo decisório;



Serviços orientados para o cliente cidadão, mediante controle social;



Utilização dos recursos de forma mais racional, com vistas á redução de custos;



Priorização das avaliações por resultados;



Promoção de maior integração entre os setores público, privado e a Sociedade;



Garantir a Humanização da Assistência;



Implantar novos serviços, de acordo demanda da SMS;



Ampliar o parque tecnológico assistencial;

2.2 Informações sobre os Serviços Assistenciais:
2.2.1 CARACTERIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO/UPA:
Unidades de Pronto Atendimento funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e podem resolver grande
parte das urgências e emergências.Com isso ajudam a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais. O
Pronto Atendimento deve oferecer estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório
de exames e leitos de observação. Nas localidades que contam com Pronto Atendimento, grande parte dos casos
são solucionados na própria unidade. Quando o paciente chega às unidades, os médicos prestam o primeiro
atendimento e diagnóstico. Eles analisam a necessidade de encaminhar o paciente a um hospital ou mantê-lo
em observação por até 24 horas.
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DAS DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO/UPA
1- Reduzir a procura pelas emergências hospitalares dos pacientes com casos de urgência de baixa e média
complexidade.
2- Garantir acesso da população ao atendimento de urgência, inclusive com exames laboratoriais e
radiológicos.
3- Fazer atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência de qualidade e resolutivo à população.
4- O primeiro atendimento deve ser rápido, buscando a estabilização e se caso a observação de pacientes por
períodos de até 24 horas, de acordo com a classificação de risco, antes de sua remoção para o tratamento
definitivo ou liberação para acompanhamento ambulatorial.
5- Apontar o direcionamento para os hospitais da rede, pela Central de Regulação de Vagas dos casos com
necessidades de internação.
6- Encaminhar os enfermos que realmente necessitam de cuidados hospitalares.
2.3. Informações sobre os Serviços Assistenciais da Policlínica Portão e Clinica da Mulher e Unidades
Básicas de Saúde.
Atendimento de consultas médicas de especialidades, diminuindo a demanda reprimida, onde a Secretária de
Saúde poderá solicitar consultas conforme a demanda de cada especialidade.
2.4. Informações sobre os Serviços Assistenciais do SVO – Serviço de Verificação de Óbito
O SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) é um serviço de avaliação da causa da morte desconhecida ou
duvidosa com o objetivo de fornecer elucidação diagnóstica e informações complementares para o serviço de
epidemiologia e políticas de saúde pública em geral, o que para a sociedade é de suma importância, pois pode
colocar em evidência os possíveis riscos a saúde que estão em emergência, tanto os já conhecidos quanto os
que não são comuns, ou ainda casos de uma doença nova em um determinado local. Ou seja, se houve uma
morte cuja causa ainda não foi esclarecida por ter evoluído muito rápida ou se ainda houver dúvidas quanto ao
real motivo do óbito, o SVO tem a finalidade de "estudar" o corpo através da necrópsia por profissionais
qualificados tais como médicos patologistas, técnicos em necrópsias e laboratoristas que realizam diversas
análises no próprio corpo, exames laboratoriais (hematológicos, sorológicos e bioquímicos, toxicológicos,
imuno-histoquímicos), anátomo e histo patológicos.
O SVO tem a finalidade de investigar as causas de óbito por morte natural, diferente do serviço mais conhecido
que é o IML – Instituto Médico Legal (que investiga mortes violentas e/ou acidentais, por afogamento,
estrangulamento, por armas de fogo, arma branca, queimaduras, eletricidade, homicídio, suicídio e suspeitas
de envenenamento ou outros interesses da Justiça que demandem investigações profissionais).
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2.5. SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima
após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática,
obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte.
3. Plano de Metas de Atendimento
Chamamento Público
1. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA ATALAIA
2. PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA
3. PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE
4. POLICLINICA PORTÃO, CLINICA DA MULHER E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
5. SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
6. SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA ATALAIA

Grupo 01 – Procedimentos com Finalidade

Meta Mensal

Meta Anual

Diagnostico por Laboratório

2.500

30.000

Diagnostico por Radiologia

2.800

33.600

250

3.000

5.550

69.600

Grupo 02 - Consultas/Atendimentos

Meta Mensal

Meta Anual

Atendimento de Urgência e emergência

14.600

175.200

Atendimento de urgência de profissional não

16.000

192.000

30.600

367.200

Diagnóstica

Métodos Diagnósticos em Especialidades (ECG)
Total Grupo 01

médico/ outros profissionais de saúde
Total Grupo 02
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PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA

Grupo 01 – Procedimentos com Finalidade

Meta Mensal

Meta Anual

Diagnostico por Laboratório

740

8.880

Diagnostico por Radiologia

1.072

12.864

Métodos Diagnósticos em Especialidades (ECG)

260

3.120

2.072

24.764

Meta Mensal

Meta Anual

Atendimento de Urgência e emergência

9.289

114.468

Atendimento de urgência de profissional não

4.945

59.340

14.234

179.808

Meta Mensal

Meta Anual

Diagnostico por Laboratório

500

6.000

Diagnostico por Radiologia

900

10.800

Métodos Diagnósticos em Especialidades (ECG)

150

1.800

1.550

18.600

Meta Mensal

Meta Anual

5.601

67.712

Diagnóstica

Total Grupo

Grupo 02-Consultas/Atendimentos

médico/ outros profissionais de saúde
Total Grupo

PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE

Grupo 01 – Procedimentos com Finalidade
Diagnóstica

Total Grupo

Grupo 02 – Procedimentos Clínicos
Grupo 02-Consultas/Atendimentos
Atendimento de Urgência e emergência
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Atendimento de urgência de profissional não

3.800

45.600

9.401

113.312

médico/ outros profissionais de saúde
Total Grupo

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA POLICLÍNICA PORTÃO E CLINICA DA MULHER

Grupo-Consultas Especialidades

Meta Mensal

Meta Anual

Consulta Especialidades Médicas:

2.000

24.000

2.000

24.000

(Cardiologia,Pediatria,Clinica Médica,
Reumatologia,Psiquiatria, etc) a demanda e o local
de atendimento de cada especialidade será definida
pela Secretária Municipal de Saúde
Total Grupo

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SVO – SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
Grupo-Plantões Equipe

Plantões médicos de 12 horas a disposição do

Meta Mensal

Meta Anual

20

240

20

240

município a fim complementar escala médica já
existente no quadro técnico da Secretária de Saúde
Total Grupo

SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA
Grupo-Plantões Equipe

Plantões médicos de 12 horas a disposição do

Meta Mensal

Meta Anual

10

120

10

120

município a fim complementar escala médica já
existente no quadro técnico da Secretária de Saúde
Total Grupo
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AVALIAÇÃO DAS METAS
O processo de avaliação das metas será realizado trimestralmente pela Comissão de Acompanhamento e
Avaliação do Contrato e o alcance das metas quadrimestrais definirá os percentuais dos repasses durante o
trimestre seguinte. Durante o primeiro trimestre de vigência do contrato, os repasses mensais serão integrais,
tanto do cumprimento de metas físicas quanto de qualidade. A partir dos resultados da avaliação integral das
metas atingidas no primeiro trimestre, define-se o valor do repasse mensal dos meses do segundo trimestre e
assim por diante.
A critério do município, os indicadores e as metas estabelecidas para cada indicador poderão ser revistos a
qualquer tempo e sempre que exigir o interesse público, de forma a melhor refletir o desempenho desejado
para a unidade.
Metas Físicas
O repasse de pelo menos 90% (noventa por cento) do valor pré-fixado a ser repassado no trimestre está
vinculado ao cumprimento das metas físicas no trimestre anterior, discriminadas neste Plano Operativo, da
seguinte maneira:
a) Cem por cento do valor, uma vez cumprido o percentual igual ou acima de 85% das metas pactuadas;
b) Abaixo de 85% será repassado o percentual correspondente ao cumprimento das metas. A obtenção do
percentual de metas cumpridas seguirá a seguinte metodologia: Para cada item do Quadro de Metas Físicas e
Indicadores Pactuados, será atribuído um valor de zero a 10 pontos, a partir da pontuação obtida, se define o
percentual de cumprimento das metas, conforme quadro abaixo:
% de cumprimento das metas físicas e qualitativas e % de valor a ser repassado
Acima de 100% das metas físicas e qualitativas – repasse de 100% do valor proposto
85 a 100% das metas físicas e qualitativas – repasse 100% do valor proposto
70 a 84,99% das metas físicas e qualitativas – repasse 80% do valor proposto
Abaixo de 70% das metas físicas e qualitativas – repasse 70% do valor proposto
 Caso o prestador não atinja pelo menos 70% das metas físicas pactuadas, por 2 (dois) trimestres
consecutivos ou por 3 (três) trimestres alternados, durante a vigência do contrato, terá o contrato
vigente revisto pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato, bem como suas metas e
seu repasse mensal.
 Caso o prestador apresente percentuais de cumprimento de metas acima de 100%, por 2 (dois)
trimestres consecutivos ou por 3 (três) trimestres alternados, durante a vigência do contrato, também
haverá uma revisão do valor do contrato, bem como de suas metas e do seu repasse mensal mediante
Magno Sauter
Secretário Municipal de Saúde
18

aprovação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato, decisão do gestor e de acordo
com as disposições da Lei Orçamentária Anual.
 Caso o prestador não atinja pelo menos 70% das metas físicas pactuadas, por 3 (três) trimestres
consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres alternados, durante todo o período em que mantiver a vigência
do contrato, ele não será renovado automaticamente, obrigando a administração municipal a iniciar
um novo processo de seleção para contratação de uma nova entidade.
Quadro de Metas Físicas e Indicadores Pactuados:

Nº

META MENSAL

INDICADOR

1

19.490 Atendimentos Médicos/mês.

2

24.745 Atendimentos de
enfermagem e cumprir
dimensionamento equipe mínima
Exames de radiologia, laboratório e
ECG de 9.172 exames/mês.

Alcançar, no trimestre 85% ou mais da meta
de atendimentos em PA.
85% ou mais da meta enfermagem/mês e
cumprir o dimensionamento mínimo da
equipe, previsto neste Plano Operativo.
85% ou mais da meta exames/mês e cumprir
o dimensionamento mínimo da equipe,
previsto neste Plano Operativo.
Apresentar relatório quadrimestral de
produção bem como comprovação de
frequência dos profissionais
Apresentar escala médica

3

4

Cobertura serviço social

5

Composição equipe mínima de
plantonistas dos Pronto
Atendimentos
2.000 Atendimentos Médicos de
Especialidades/mês.
Composição equipe mínima de
plantonistas do Serviço
SVO/SAMU
Metas Qualitativas

6
7

8

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
20
10

10

10

10

Apresentar relatório de atendimento

20

Apresentar escala médica

10

Apresentar relatórios, conforme roteiro
abaixo descrito

10

TOTAL DE PONTOS

100

Metas Qualitativas
A obtenção da pontuação de metas qualitativas seguirá a seguinte metodologia:
Para cada item do Quadro de Metas e Indicadores Qualitativos Pactuados, será atribuído um valor de zero a 10
pontos, a partir da pontuação obtida, se define o percentual de cumprimento das metas, conforme quadro abaixo:
Magno Sauter
Secretário Municipal de Saúde
19

Caso o prestador não atinja pelo menos 50% das metas qualitativas pactuadas, por 3 (três) trimestres
consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres alternados, durante todo o período de vigência do contrato, ele não será
renovado automaticamente, obrigando a administração municipal a iniciar um novo processo de seleção para
contratação de uma nova entidade.
Quadro de Metas e Indicadores Qualitativos Pactuados:

Nº

META MENSAL

INDICADOR

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1

Comissão de Revisão de

Apresentação mensal de relatório da

Óbitos

Comissão de Revisão de óbitos com análise

1

dos óbitos ocorridos por faixa etária e
medidas adotadas;
Notificação dos óbitos maternos, fetais e
infantis identificando:
nome da mãe, da criança, endereço, idade;
Encaminhar mensalmente relatório dos óbitos
maternos, mulheres em idade fértil e infantis
ao CMMIF
2

Comissão de Revisão de

Apresentação trimestral de relatório,

Prontuários

contendo itens relacionados à organização

1

dos prontuários e a qualidade dos registros
Apresentação das atas das reuniões mensais
realizadas.
3

Comissão de Infecção

Enviar relatório trimestral produzido pela

Hospitalar

comissão de vigilância em saúde com

1

informação das medidas corretivas adotadas
levando-se em conta as fichas de
procedimentos emitidas pela VISA local após
inspeção sanitária.
Apresentar atas de reuniões mensais
realizadas
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4

Comissão de Ética Médica e

Apresentar relatório trimestral elaborado

de Enfermagem

pelas comissões de ética médica e de

1

enfermagem bem como as atas das reuniões
mensais realizadas
5

Políticas de Humanização do

Apresentar relatório trimestral, indicando o

SUS

percentual de implementação do projeto de

1

humanização na unidade, contendo ações e
atividades realizadas no sentido de
implementar a Política de Humanização no
SUS aprovada pelo Ministério da Saúde.
6

Política Nacional de

Apresentar relatório trimestral com ações e

Medicamentos

atividades realizadas no sentido de

1

implementar a Política Nacional de
Medicamentos
7

Saúde do Trabalhador

Apresentar relatório trimestral com

1

levantamento de absenteísmo, incidência e
prevalência de doenças relacionadas ao
trabalho, acidentes com perfuro cortantes e
com exposição a material biológico em
funcionários do serviço.
8

Qualidade da Informação

Apresentar quatro comprovantes mensais de

1

envios à UAC das atualizações do SCNES e
da produção SIA e SIH.
Apresentar Relatório Trimestral da situação
do patrimônio da unidade.
Apresentar comprovantes de atualização
perante a VISA local quando for o caso.
Notificar oportunamente as doenças de
notificação compulsória conforme prazos
estabelecidos pelo MS.
9

Política de Recursos Humanos

Apresentar relatório trimestral com listas de

1

presença das integrações institucionais, bem
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como protocolo de recebimento de 100% dos
novos colaboradores da Cartilha do
Colaborador.
10

Política de Educação

Apresentar relatório trimestral com listas de

Permanente /Continuada

presença e resumos dos temas dos cursos,

1

treinamentos, capacitações e encontros de
Educação Permanente realizadas em cada mês
do trimestre.
TOTAL DE PONTOS

10

MODELO ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO
Este roteiro destina-se a orientar os concorrentes para elaboração do projeto a ser apresentado, devendo conter,
invariavelmente, todos os seus itens indicados neste roteiro.
1.TÍTULO - PROPOSTA DE TRABALHO PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES:
UPA Atalaia, Pronto Atendimento de Caucaia, Pronto Atendimento Parque São Jorge, Clinica da Mulher,
Policlínica Portão e SVO-Serviço de Verificação de óbito e SAMU, conforme, Edital de Chamamento Nº
003/2017.
2. ROTEIRO
Eixo 1 – Experiência e Capacidade Gerencial da O.S.
Dimensões:
1.- Histórico da O.S. – Missão – Visão - Valores
2.- Experiência da O.S. na prestação de serviços na área da saúde
3.- Experiência da O.S. na prestação de serviços compatíveis com o objeto da contratação, demonstráveis
através de atestado de capacidade técnica, contratos, termos de parcerias, convênios, etc.
4.- Experiência da O.S. na gestão de pronto socorro/pronto atendimento, demonstráveis através de atestado de
capacidade técnica, contratos, termos de parcerias, convênios, etc.
5.- Capacidade Gerencial da O.S. - Existência de registro de diretores/gestores/responsáveis técnicos nos
respectivos Conselhos Profissionais
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Eixo 2 – Roteiro técnico da proposta:
Gestão de Processos
I. Proposta de funcionamento das Comissões/Núcleos/Comitês.
II. Proposta de Monitoramento e divulgação do alcance dos indicadores quantitativos e qualitativos do
Contrato de Gestão
III. Proposta de funcionamento do Desempenho e as ações corretivas para resultados mensais sejam
alcançados.
IV. Proposta de funcionamento das SADT.
V. Proposta do funcionamento do Fluxo operacional em Urgência e Emergência, consultas especialidades e
Plantões de SVO

Eixo 3 – Roteiro técnico da proposta, a proposta deverá apresentar as seguintes propostas:
Gestão tecnológica
I. Proposta de Sistemas de Informação.
II. Proposta de Manutenção Predial/Equipamentos
III. Proposta de Regulamento de Compras

Eixo 4 – Roteiro técnico da proposta, a proposta deverá apresentar as seguintes propostas:
Gestão de Serviços
I. Apresentação do Organograma
II. Normas e Rotinas para o funcionamento da Urgência e Emergência
III. Apresentação das Normas e Rotinas para o Serviço Médico e de Enfermagem.
IV. Apresentação da estrutura do Serviço de Assistência Social
V. Apresentação Proposta do Serviço de Nutrição
VI. Apresentação das Normas e Sistemas de Gestão do Serviço de Farmácia
VII. Apresentação da Proposta do Serviço de Lavandeira Hospitalar
VIII. Apresentação das Normas e Sistema de Gestão do Serviço de Laboratório.
IX. Apresentação das Normas dos Serviços de Recepção, Faturamento, Arquivamento.
X. Apresentação das normas e rotinas para contratação de serviços de terceiros.
XI. Apresentação do Gerenciamento de Resíduos.
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XII. Apresentação das Normas e Rotinas da Seleção, Avaliação e Acompanhamento de Pessoal
XIII. Apresentação do Programa de Educação Continuada
XIV. Apresentação da Política de Segurança do Trabalho

Eixo 5 -: Roteiro técnico da proposta, a proposta deverá apresentar as seguintes propostas:
Preço:
Apresentar Proposta de Preço que seguirá a pontuação abaixo de acordo com o desconto oferecido
em cima do valor máximo prevista da proposta:
I. Pontuar 10 (dez) pontos até 2,99% de redução do valor estimado; 20 (vinte) pontos de 3% a 4,99%
de redução do valor estimado; 25 (vinte e cinco) pontos redução de 5% ou mais do valor estimado.
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ANEXO II
PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

Quadro de Critérios de Avaliação Técnica e Preço

2.2 Gestão de
Tecnológica

2.1 Gestão de
Processos

1.1 Experiências
Gerenciais em Pronto
Atendimento/Pronto
Socorro

Sub Item

3.1 Gestão de Serviços

3. Modelo de Gestão

2. Qualidade Técnica

1. Experiência

Critério

Itens de Avaliação

Pontuações máximas

II. Pronto Socorro/pronto atendimento (atestado de
capacidade técnica no mínimo 24 meses)

Acima de 5 anos: 9
Acima de 3 até 5 Anos: 5
Até 3 Anos: 3

I. Proposta de funcionamento das
Comissões/Núcleos/Comitês.
II. Proposta de Monitoramento e divulgação do
alcance dos indicadores quantitativos e qualitativos
do Contrato de Gestão
III. Proposta de funcionamento do Desempenho e as
ações corretivas para resultados mensais sejam
alcançados.
IV. Proposta de funcionamento das SADT.

Até 3 pontos

V. Proposta do funcionamento do Fluxo operacional
em Urgência e Emergência

Até 3 pontos

I. Proposta de Sistemas de Informação.

II. Proposta de Manutenção Predial/Equipamentos
III. Proposta de Regulamento de Compras

Até 3 pontos
Até 3 pontos
Até 3 pontos
Até 3 pontos
Até 3 pontos
Até 3 pontos

I. Apresentação do Organograma

Até 3 pontos

II. Normas e Rotinas para o funcionamento da
Urgência e Emergência

Até 3 pontos

II. Apresentação das Normas e Rotinas para o
Serviço Médico e de Enfermagem.

Até 3 pontos

IV. Apresentação da estrutura do Serviço de
Assistência Social

Até 3 pontos

V. Apresentação Proposta do Serviço de Nutrição

Até 3 pontos

VI. Apresentação das Normas e Sistemas de Gestão
do Serviço de Farmácia
VII. Apresentação da Proposta do Serviço de
Lavandeira Hospitalar
VIII. Apresentação das Normas e Sistema de Gestão
do Serviço de Laboratório.

Até 3 pontos
Até 3 pontos
Até 3 pontos
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4.1 - Valor da menor proposta 3.2 Gestão de Pessoa
válida
apresentada.
Será
considerado para aferição o
custo global.

4- Preço

IX. Apresentação das Normas dos Serviços de
Recepção, Faturamento, Arquivamento.

Até 3 pontos

X. Apresentação das normas e rotinas para
contratação de serviços de terceiros.

Até 3 pontos

XI. Apresentação do Gerenciamento de Resíduos.

Até 3 pontos

XII. Apresentação das Normas e Rotinas da Seleção,
Avaliação e Acompanhamento de Pessoal

Até 3 pontos

XIII. Apresentação do Programa de Educação
Continuada

Até 3 pontos

XV. Apresentação da Política de Segurança do
Trabalho

Até 3 pontos

I. Pontuar 10 (dez) pontos até 2,99% de
redução do valor estimado; 20 (vinte) pontos de
3% a 4,99% de redução do valor estimado; 25
(vinte e cinco) pontos redução de 5% ou mais
do valor estimado.

Até 25 pontos

TOTAL GERAL DE PONTOS - 100 PONTOS
Serão desclassificadas as propostas que:
Não atingirem a pontuação mínima de 70 pontos
Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio das atividades da unidade com valores manifestamente
inexequíveis.
Em caso de igualdade de pontuação:
Ocorrendo a hipótese de igualdade de pontuação entre mais de uma Proposta para a prestação dos serviços
objeto do presente edital, a seleção da entidade vencedora será aquela que apresentar o maior tempo de
experiência anterior em gerência de serviços de pronto-atendimento/pronto socorro, correspondente ao critério
Experiência, constante do item 1 do critério de pontuação.
Persistindo o empate, considerar-se-á vencedora a Organização Social que tiver obtido maior pontuação no
critério “Qualidade técnica”, constante do item 2 do critério de pontuação.
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Não sendo resolvido o desempate pelos dois critérios anteriores, será declarada vencedora a Organização Social
que apresentar o menor preço.
EQUIPE MINIMA A SER CONTRATADA:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ATALAIA – UPA 24 HORAS
Especialidades médicas - Equipe Mínima a ser contratada:
Clínica Geral (190 PLANTÕES de 12 horas) – Segunda a Domingo
Pediatria (136 PLANTÕES de 12 horas) – Segunda a Domingo
Ortopedia (31 PLANTÕES de 12 horas) – Segunda a Domingo
Funcionários em regime CLT - Equipe mínima a ser contratada:
1- Coordenador Administrador
1 Responsável de Enfermagem (RT),
1 farmacêutico
1 Assistente Social.
01 Arquivista
01 Almoxarife
02 Faturista
1 Auxiliar Manutenção
2 Auxiliar Rouparia
15 enfermeiros
52 técnicos de enfermagem
05 auxiliares de farmácia
12 Auxiliar Administrativo
05 Assistentes Administrativos
02 Copeiras
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03 Técnico de Imobilização
01 Técnico de Segurança do Trabalho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/APOIO
Apoio diagnóstico e Terapêutico.
Todos os exames e ações de apoio diagnóstico e de terapia que se fizerem necessários ao esclarecimento
diagnóstico do paciente deverão ser contratados pela entidade contratada para o atendimento. Entende-se por
Apoio Diagnóstico e Terapêutico a disponibilização, aos clientes da unidade, de exames e ações de apoio
diagnóstico e de terapia, dentro do perfil estabelecido para a unidade.
Exames solicitados de emergência/urgência na UPA ATALAIA deverão ser realizados imediatamente após sua
solicitação em pacientes vítimas de trauma e nas demais situações urgentes, em até 30 minutos após sua
solicitação, e o resultado não poderá ultrapassar duas horas após o horário da solicitação, salvo naquelas
condições em que o processo mecanizado exija um tempo maior para sua realização. Exames solicitados para
pacientes em observação deverão ser realizados no máximo em 12 horas após sua solicitação.
a)Eletrocardiograma: pacientes referenciados pela rede ambulatorial e em atendimento no UPA Atalaia.
b) Laboratório de Análises Clínicas
c) Radiologia - Fornecimento equipe e materiais
Serviços de Nutrição e Dietéticas – SND.
Oferecer serviços de fornecimento de refeições aos pacientes, levando em consideração o cumprimento das
normas e diretrizes;
Promover a assistência nutricional de acordo com as necessidades dos pacientes;
Avaliar e acompanhar o estado nutricional e orientar a dieta dos pacientes em observação ou em tratamento
ambulatorial;
Elaborar e atualizar protocolos clínicos – nutricionais e cardápios para as patologias mais prevalentes na
unidade, nas diferentes fases de ciclo de vida, principalmente crianças, adultos e idosos; e por nível de
atendimento (ambulatorial, emergência e pediátrico);
Acompanhar a implantação e o monitoramento dos procedimentos relacionado à preparação, porcionamento,
liberação e distribuição de dietas enterais e alimentação infantil, de acordo com as normatizações de Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária e Centro de Vigilância Sanitária CVS/SES/SP;
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Realizar auditorias e resolver os pontos críticos apontados para a continua melhoria no controle e garantia da
qualidade da alimentação servida aos pacientes;
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gases medicinais;
SERVIÇOS DE APOIO


Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos
médico-hospitalares existentes na unidade;



Contratação de empresa para locação de equipamentos necessários ao serviço.



Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva do sistema de
distribuição de gases medicinais, eliminando ou reduzindo ao mínimo as perdas de gases medicinais
nas tubulações;



Contratação de empresa especializada para a realização dos testes de levantamento radiométrico
individual e de ambiente;



Realizar treinamentos rotineiros dos profissionais, qualificando-os para o uso adequado dos
equipamentos;



Contratação de empresa especializada para locação e manutenção preventiva e corretiva de grupo
Gerador para uso na unidade;



Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas
da unidade.



Contratação de empresa especializada para a manutenção do sistema de prevenção de incêndio
(extintores, hidrantes e etc.)



Contratação de empresa especializada para a desinsetização e desratização rotineira das dependências
da unidade de saúde.



Contratar empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar para realizar a lavagem, consertos
e demais ações que se fizerem necessárias na rouparia da unidade;



Contratar empresa especializada para esterilização de roupas e materiais, de acordo com as normas da
ANVISA e assegurar o fluxo e a qualidade de materiais através de CME;



Organizar o serviço de guarda de prontuário de modo que sejam rapidamente encontrados documentos
de pacientes que foram atendidos na unidade.



Contratar empresa especializada em controle de acesso de pessoas e veículos e monitoramento
eletrônico, a fim de organizar fluxo recepção e entrada de emergência
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Contratar empresa especializada em serviço Higiene e Limpeza para dependências da UPA.



Montar programa de treinamento e educação permanente da equipe.



Custeio com locação de veículos/transporte.



Sistema de Informatização.

OBS: Materiais e medicamentos serão fornecidos pelo município.

EQUIPE MINIMA A SER CONTRATADA:
PRONTO ATENDIMENTO CAUCAIA
(Equipe nos 3 primeiros meses de Contrato)
Especialidades médicas - Equipe Mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
Clínica Geral (130 PLANTÕES de 12 horas)
Pediatria (62 PLANTÕES de 12 horas)
Funcionários em regime CLT - Equipe mínima a ser contratada a título de complemento de equipe
existente:
1- Coordenador Administrador
1 Responsável de Enfermagem (RT),
1 farmacêutico
1 Assistente Social.
01 Arquivista
01 Almoxarife
01 Faturista
2 Auxiliar Manutenção
2 Auxiliar Rouparia
5 enfermeiros
16 técnicos de enfermagem
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04 auxiliares de farmácia
09 Auxiliar Administrativo
04 Assistente Administrativo
02 Copeira
03 Técnico de Radiologia

PRONTO ATENDIMENTO CAUCAIA
(Equipe após o 4º mês de Contrato)
Especialidades médicas - Equipe Mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
Clínica Geral (162 PLANTÕES de 12 horas)
Pediatria (120 PLANTÕES de 12 horas)
Funcionários em regime CLT - Equipe mínima a ser contratada a título de complemento de equipe
existente:
1- Coordenador Administrador
1 Responsável de Enfermagem (RT),
1 Supervisor Enfermagem
1 Coordenador Same
1 farmacêutico
1 Assistente Social.
01 Arquivista
01 Almoxarife
01 Faturista
2 Auxiliar Manutenção
2 Auxiliar Rouparia
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13 enfermeiros
34 técnicos de enfermagem
04 auxiliares de farmácia
09 Auxiliar Administrativo
04 Assistente Administrativo
02 Copeira
03 Técnico de Radiologia
EQUIPE MINIMA A SER CONTRATADA:
PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE
(Equipe nos 3 primeiros meses de Contrato)
Especialidades médicas - Equipe Mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
Clínica Geral (68 PLANTÕES de 12 horas)
Funcionários regime CLT - Equipe mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente
até os 3 primeiros meses:
1- Coordenador Administrativo
1 Responsável de Enfermagem (RT),
1 farmacêutico
1 Assistente Social
01 Faturista
01 Auxiliar de manutenção
5 enfermeiros
8 Auxiliar Administrativo
4 Assistente Administrativo
12 técnicos de enfermagem
04 auxiliares de farmácia
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2 copeira
03 Técnicos de Radiologia
PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE
(Equipe após o 4º mês de Contrato)
Especialidades médicas - Equipe Mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
Clínica Geral (130 PLANTÕES de 12 horas)
Funcionários regime CLT - Equipe mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
1- Coordenador Administrativo
1 Responsável de Enfermagem (RT),
1 farmacêutico
1 Assistente Social
01 Arquivista
01 Almoxarife
01 Faturista
01 Auxiliar de manutenção
9 enfermeiros
8 Auxiliar Administrativo
4 Assistente Administrativo
32 técnicos de enfermagem
04 auxiliares de farmácia
2 copeira
03 Técnicos de Radiologia
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
CAUCAIA E PARQUE SÃO JORGE
Apoio diagnóstico e Terapêutico.
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Todos os exames e ações de apoio diagnóstico e de terapia que se fizerem necessários ao esclarecimento
diagnóstico do paciente deverão ser contratados pela entidade contratada para o atendimento. Entende-se por
Apoio Diagnóstico e Terapêutico a disponibilização, aos clientes da unidade, de exames e ações de apoio
diagnóstico e de terapia, dentro do perfil estabelecido para a unidade.
Exames solicitados de emergência/urgência nas unidades de pronto atendimento deverão ser realizados
imediatamente após sua solicitação em pacientes vítimas de trauma e nas demais situações urgentes, em até 30
minutos após sua solicitação, e o resultado não poderá ultrapassar duas horas após o horário da solicitação, salvo
naquelas condições em que o processo mecanizado exija um tempo maior para sua realização. Exames
solicitados para pacientes em observação deverão ser realizados no máximo em 12 horas após sua solicitação.
a) Eletrocardiograma: pacientes referenciados pela rede ambulatorial e em atendimento nos Pronto
Atendimento.
b) Laboratório de Análises Clínicas
c) Radiologia - Fornecimento equipe complementar a equipe já existente.
Serviços de Nutrição e Dietéticas – SND.
Oferecer quando solicitado pela equipe médica ou enfermagem o serviço de fornecimento de refeições aos
pacientes, levando em consideração o cumprimento das normas e diretrizes;
Promover a assistência nutricional de acordo com as necessidades dos pacientes;
Avaliar e acompanhar o estado nutricional e orientar a dieta dos pacientes em observação ou em tratamento
ambulatorial;
Elaborar e atualizar protocolos clínicos – nutricionais e cardápios para as patologias mais prevalentes na
unidade, nas diferentes fases de ciclo de vida, principalmente crianças, adultos e idosos; e por nível de
atendimento (ambulatorial, emergência e pediátrico);
Acompanhar a implantação e o monitoramento dos procedimentos relacionado à preparação, porcionamento,
liberação e distribuição de dietas enterais e alimentação infantil, de acordo com as normatizações de Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária e Centro de Vigilância Sanitária CVS/SES/SP;
Realizar auditorias e resolver os pontos críticos apontados para a continua melhoria no controle e garantia da
qualidade da alimentação servida aos pacientes;
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gases medicinais;
SERVIÇOS DE APOIO


Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-

hospitalares existentes na unidade;
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Contratação de empresa para locação de equipamentos necessários ao serviço.



Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva do sistema de distribuição

de gases medicinais, eliminando ou reduzindo ao mínimo as perdas de gases medicinais nas tubulações;


Contratação de empresa especializada para a realização dos testes de levantamento radiométrico individual

e de ambiente;


Realizar treinamentos rotineiros dos profissionais, qualificando-os para o uso adequado dos equipamentos;



Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas da

unidade.


Contratação de empresa especializada para a manutenção do sistema de prevenção de incêndio (extintores,

hidrantes e etc.)


Contratação de empresa especializada para a desinsetização e desratização rotineira das dependências da

unidade de saúde.


Contratar empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar para realizar a lavagem, consertos e

demais ações que se fizerem necessárias na rouparia da unidade;


Contratar empresa especializada para esterilização de roupas e materiais, de acordo com as normas da

ANVISA e assegurar o fluxo e a qualidade de materiais através de CME;


Organizar o serviço de guarda de prontuário de modo que sejam rapidamente encontrados documentos de

pacientes que foram atendidos na unidade.


Contratar empresa especializada em controle de acesso de pessoas e veículos e monitoramento eletrônico,

a fim de organizar fluxo recepção e entrada de emergência


Contratar empresa especializada em serviço Higiene e Limpeza para dependências das Unidades de Pronto

Atendimento.


Montar programa de treinamento e educação permanente da equipe.



Custeio com locação de veículos/transporte.



Sistema de Informatização.

OBS: Materiais e medicamentos serão fornecidos pelo município.

EQUIPE MINIMA A SER CONTRATADA:
POLICLINICA PORTÃO E CLINICA DA MULHER E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
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Especialidades médicas - Equipe Mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
Consultas Médicas (2.000 Consultas) – Equipe necessária a fim de atender a demanda requisitada
Funcionários regime CLT - Equipe mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
2- Coordenador Administrativo (1 para cada unidade)
2 Auxiliar Administrativo (1 para cada unidade)
4 Assistente Administrativo (2 para cada unidade)
SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
Plantões médicos - Equipe Mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
Plantões Médicos (20 Plantões) – Equipe necessária a fim de atender a demanda requisitada
Funcionários regime CLT - Equipe mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
1- Coordenador Administrativo
1 – Assistente Administrativo
3- Técnico de Necropsia
1 – Auxiliar de Limpeza
SAMU
Plantões médicos - Equipe Mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
Plantões Médicos (10 Plantões) – Equipe necessária a fim de atender a demanda requisitada
Funcionários regime CLT - Equipe mínima a ser contratada a título de complemento de equipe existente:
1 – Assistente Administrativo
5- Motoristas
PROPOSTA DE PREÇO:
Deverá ser apresentada sem emendas ou rasuras, contendo: o valor anual global, valor das parcelas mensais e
os valores que constam na planilha abaixo:
Volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa (1º ano de contrato). Upa Atalaia,
Unidades de Pronto Atendimento de Caucaia Parque São Jorge, Consultas especialidades na Clínica da
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Mulher, Policlínica Portão e Unidades básicas de Saúde, SVO-Serviço de Verificação de óbito, SAMU –
Serviço de Atendimento Médico de Urgência.
ITENS DE DESPESAS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
TOTAL
1 Pessoal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1 Salários
1.2 Encargos/
provisões/benefícios
1.3 Equipes médicas
2 Assessoria Jurídica
3. Assessoria Contábil
4. Educação Permanente
5. Alimentação
6. Aluguel de Imóvel
7.Combustível
8. Manutenção
Corretiva / preventiva/
Imóveis
8.1 Manutenções
Eletros-medicinais
9. Sistema de
Informação e
Equipamentos
10. Material de
Higienização
11. Energia elétrica e
telefone
12. Material de
Expediente
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13. Serviços Terceiros
(Controle acesso,
limpeza e higiene,
outros)
14. Esterilização de
Artigos Médicos /
reprocessamento
15. Laboratório
16. Locação de moveis,
Equipamentos e
veículos
17. Aquisição móveis e
equipamentos
18. Despesas indiretas
TOTAL

*Na composição dos preços relativos aos itens da tabela supra, o valor máximo mensal não poderá ser
superior a R$ 3.200.000,00 (Três Milhões e Duzentos mil reais) nos 3 primeiros meses e a partir 4º mês
será de R$ 3.980.000,00 (Três milhões novecentos e oitenta mil reais, sendo valor total para doze meses
não poderá ultrapassar a quantia de R$ 45.420.000,00 (Quarenta e Cinco milhões quatrocentos e vinte
mil reais).
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ANEXO III
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Ref.: Chamamento Público n° 003/2017.

Em cumprimento ao determinado no Edital de Chamamento Público N.º 003/2017, atesto
que o representante legal da Pessoa Jurídica ________________________, CNPJ __________________,
vistoriou as instalações físicas das Unidades:

- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA ATALAIA
- PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA
- PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE
- POLICLINICA PORTÃO E CLINICA DA MULHER E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
- SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA

Local, ____________, de ___________________ de _____.

____________________________________
Secretaria Municipal de Saúde

________________________________________
Assinatura do Representante da Entidade
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Modelo sugerido, em papel timbrado da entidade)

Ref.: Chamamento Público n° 003/2017.

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Cotia/SP

Pelo presente, credenciamos o Sr(a). _________________________________, portador
da cédula de identidade R.G. n° ___________________, e CPF n° ___________, como nosso representante,
podendo responder por esta entidade junto a essa Comissão, em tudo o que se fizer necessário durante os
trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação, interposição de recursos, bem como sua renúncia
expressa, relativamente à documentação de habilitação e às propostas apresentadas, para fins de participação no
chamamento em epígrafe.

, ____/____/2017

_________________________________________
Assinatura do Responsável pela Entidade

__________________________________________
Assinatura do Representante Credenciado

Magno Sauter
Secretário Municipal de Saúde
40

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ref.: Chamamento Público n° 003/2017.

(modelo sugerido)

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade __________________________ (denominação da pessoa
jurídica), interessada em participar do Chamamento Público n°___/2017, da Prefeitura Municipal de Cotia,
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7°
da Constituição Federal.

____ /____ / 2017.

________________________________
Representante legal da Entidade
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ref.: Chamamento Público n° 003/2017.
(modelo sugerido)

Declaramos, sob as penas da lei, que a entidade ________________________, inscrita no CNPJ nº
________________, localizada na _________________________________, na data da apresentação da
proposta da Chamamento Público n° ____/2017, não está cumprindo pena de suspensão temporária de
participação de seleção pública, nem impedida de contratar com a Administração Pública, tampouco apenada
com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

, ____ /____ / 2017.

_______________________________________
Representante legal da Entidade
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº_____________________________, por intermédio de seu
dirigente máximo o (a) Sr. (a) ________________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº ________________________e do CPF nº ___________________, declara que:

1). Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos (Prefeito, Vice
Prefeito, Secretários e Diretores de Autarquias Municipais) na Prefeitura Municipal de Cotia;
2). Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.

Cidade, ____ de ________________ de _____.

_________________________________________________
(nome, cargo e número da identidade do declarante)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE PLENO CONHECIMENTO DO
OBJETO A SER PACTUADO E DE SUAS CONDIÇÕES

(modelo sugerido)
Ref.: Chamamento Público n° 003/2017.

DECLARO, sob as penas

da lei, que

a entidade______________________________

(Denominação da pessoa jurídica), interessada em participar da Chamamento Público n° 003/2017, da
Prefeitura Municipal de Cotia, tem pleno conhecimento do objeto a ser pactuado e de suas condições.

, ____ /____ / 2017.

_________________________________________
Representante legal da Entidade
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº_______
TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM

O

MUNICÍPIO

DE COTIA E

___________________.

O MUNICÍPIO DE COTIA, inscrito no CNPJ/MF nº

___________,

com sede

na

Rua_____________, n° _____, Centro, Cotia, SP, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde,
o Sr...................................., portador da cédula de identidade RG nº _____________ e CPF/MF sob o nº
_________________,

residente

e

domiciliado

em

__________/_____,

CONTRATANTE, e de outro lado _____________________________,

doravante

inscrita

denominado

no CNPJ

________________________-______,

com endereço

na ______________,

Município

neste

ato representado por____________________,

______________,

__________,

no

portador da cédula de identidade RG nº CPF/MF sob o nº ________________, doravante designada
CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO, com fundamento na Lei
Municipal nº 1894/15, no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal n. 8.666/93, e demais disposições legais,
referente ao Chamamento Público nº ___/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1.O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execuções das
ações e serviços de saúde na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA ATALAIA, PRONTO
ATENDIMENTO DE CAUCAIA, PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE, POLICLINICA
PORTÃO E CLINICA DA MULHER E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SVO-SERVIÇO DE
VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA.
1.2. O objeto do presente contrato deverá garantir atendimento de qualidade no estabelecimento de saúde cujo
uso lhe fora permitido.
1.3.

A finalidade do contrato deverá ser executada de forma a garantir: qualidade, eficácia, eficiência,

efetividade e os resultados esperados.
1.4.

A gestão do presente contrato será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.
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2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1. A CONTRATADA compromete-se a:
2.1.1. Assegurar a organização, administração e gerenciamento das Unidades objeto do presente Contrato,
através do desenvolvimento de técnicas modernas e adequadas que permitam o desenvolvimento da estrutura
funcional e a manutenção física da referida unidade de saúde e de seus equipamentos, além do provimento dos
insumos (materiais), medicamentos e mão de obra necessárias à garantia do pleno funcionamento das Unidades.
2.1.2. Garantir, em exercício nas Unidades quadro de recursos humanos qualificados e compatíveis com o
porte da unidade e serviços combinados, conforme estabelecido nas normas ministeriais atinentes à espécie,
estando definida, como parte de sua infraestrutura técnico-administrativa.
2.1.3. Adotar identificação especial (crachá) e uniforme de boa qualidade para todos os seus empregados, assim
como assegurar a sua frequência, pontualidade e boa conduta profissional. Incluir, na implantação da imagem
corporativa e nos uniformes dos trabalhadores, o logotipo do Município de Cotia.
2.1.4. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados, disponibilizando a qualquer momento à
Comissão de Acompanhamento do Contrato, as fichas e prontuários dos usuários, em meio físico ou eletrônico
certificado, assim como todos os demais documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços
prestados.
2.1.5. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato.
2.1.6. Manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem
como, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Seleção Pública.
2.1.7. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE,
usuários e/ou a terceiros por sua culpa, em consequência de erro, negligência ou imperícia, própria ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados.
2.1.8. Em nenhuma hipótese cobrar direta ou indiretamente ao paciente por serviços médicos, hospitalares ou
outros complementares referente à assistência a ele prestada, sendo lícito, no entanto, buscar junto ao
CONTRATANTE o ressarcimento de despesas realizadas e que não estão pactuadas, mas que foram
previamente autorizadas.
2.1.9. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou a seu representante, por profissional
empregado ou preposto, em razão da execução deste contrato;
2.1.12. Consolidar a imagem da Unidades de Atendimento como centro de prestação de serviços públicos,
comprometido com sua missão de atender às necessidades terapêuticas dos usuários, primando pela melhoria
na qualidade da assistência;
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2.1.13. Fica a CONTRATADA responsável pela aquisição de equipamentos, máquinas e utensílios, bem como,
execução das adequações necessárias ao pleno funcionamento, com recursos do presente contrato.
2.1.14. Prestar assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma contínua nos equipamentos e
instalações hidráulicas, elétricas e de gases em geral.
2.1.15. Devolver ao CONTRATANTE, após o término de vigência deste Contrato, toda área, equipamentos,
instalações e utensílios, objeto do presente contrato, em perfeitas condições de uso, respeitado o desgaste natural
pelo tempo transcorrido, substituindo aqueles que não mais suportarem recuperação.
2.1.16. Dispor da informação oportuna dos usuários atendidos ou que lhe sejam referenciados para atendimento,
registrando seus dados contendo no mínimo: nome, RG e endereço completo de sua residência, por razões de
planejamento das atividades assistenciais.
2.1.17. Enviar à Comissão de Acompanhamento do Contrato e à Secretaria de Saúde, até o dia 10 de cada mês
ou no dia útil que lhe for imediatamente posterior, os relatórios relativos às atividades desenvolvidas, bem como
sobre a movimentação dos recursos financeiros recebidos e realizados pela unidade de saúde;
2.1.17.1. Havendo a impossibilidade por parte da CONTRATADA, de cumprimento das metas estipuladas no
presente contrato e seus anexos, tendo como único e exclusivo motivo a inexistência de demanda suficiente para
atingir os parâmetros contratualmente fixados, não haverá descontos nos pagamentos devidos, desde que os
dados e informações que atestarem a não ocorrência de demanda sejam examinados, aprovados e validados pelo
CONTRATANTE.
2.1.18. Em relação aos direitos dos usuários, a CONTRATADA obriga-se a:
a)

Manter sempre atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo médico considerando os prazos

previstos em lei;
b)

Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;

c)

Justificar ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da

não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato;
d)

Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

e)

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;
f)

Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários;

g)

Garantir atendimento indiferenciado aos usuários.

2.1.19. Incentivar o uso seguro de medicamentos ao usuário ambulatorial, procedendo à notificação de suspeita
de reações adversas, através de formulários e sistemáticas da Secretaria de Saúde;
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2.1.20. Realizar seguimento, análise e adoção de medidas de melhoria diante das sugestões, queixas e
reclamações que receber com respostas aos usuários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;
2.1.21. Instalar um Serviço de Atendimento ao Usuário, conforme diretrizes a serem estabelecidas pela
Secretaria de Saúde, encaminhando mensalmente relatório de suas atividades, devendo ser implantado
independentemente do serviço de ouvidoria exigido pelo Sistema Único de Saúde;
2.1.22. Identificar suas carências em matéria diagnóstica e/ou terapêutica que justifiquem a necessidade do
encaminhamento do usuário a outros serviços de saúde, apresentando à Secretaria de Saúde, mensalmente,
relatório dos encaminhamentos ocorridos;
2.1.23. Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, nos fluxos de atenção
consolidados, nem na estrutura física sem a prévia ciência e aprovação da Conselho de Gestão das Organizações
Sociais da Saúde;
2.1.24. Alcançar os índices de qualidade e disponibilizar equipe em quantitativo necessário para alcançar os
índices de produtividade definidos nos Anexos Técnicos do Edital do Chamamento Público xxxx;
2.1.25. Acompanhar e monitorar o tempo de espera dos usuários, incluindo essa informação nos relatórios
gerenciais;
2.1.26. Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas:
a)

Comissão de Prontuários Médicos;

b)

Comissão de Ética Médica;

2.1.27. Possuir e manter em pleno funcionamento um Núcleo de Epidemiologia – NE, que será responsável pela
realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito ambulatorial, assim
como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico;
2.1.28. Possuir e manter um Núcleo de Manutenção Geral - NMG que contemple as áreas de manutenção
predial, hidráulica e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos sólidos na
unidade, bem como manter o núcleo de engenharia clínica, para o bom desempenho dos equipamentos;
2.1.29. Estabelecer e executar os planos, programas e sistemas constantes dos Anexos Técnicos do Edital.
2.1.30. Movimentar os recursos financeiros transferidos pelo CONTRATANTE para a execução do objeto deste
Contrato em conta bancária específica e exclusiva, vinculada ao CNPJ específico que deverá ser constituído, de
modo que os recursos transferidos não sejam confundidos com os recursos próprios da Organização Social;
2.1.31. A CONTRATADA deverá publicar, anualmente, em extrato os relatórios financeiros e o relatório de
execução do presente Contrato de Gestão, na Imprensa Oficial até o dia 30 de abril do ano subsequente;
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2.1.32. A CONTRATADA deverá elaborar e encaminhar à Comissão de Acompanhamento do Contrato e à
Secretaria de Saúde, relatórios de execução e financeiro, trimestral, em data estabelecida por aquele, do mês
subsequente ao trimestre;
2.1.33. A CONTRATADA deverá elaborar e encaminhar relatório consolidado de execução e demonstrativos
financeiros, ao final de cada exercício fiscal, devendo ser apresentado à Comissão de Acompanhamento do
Contrato e à Secretaria de Saúde até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano subsequente;
2.1.34. A CONTRATADA deverá 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;
2.1.35. Comunicar à Comissão de Acompanhamento do Contrato todas as aquisições e doações de bens móveis
que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência;
2.1.36. Permitir o livre acesso das Comissões instituídas pelo Órgão Fiscalizador do Contrato/Secretaria de
Saúde, do Controle Interno e da Auditoria Geral do SUS, em qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos
relacionados direta ou indiretamente com este instrumento, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
2.1.37. 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, Obras e Serviços, realizados com
recursos públicos, devendo os mesmos ser referendados pela Comissão de Acompanhamento de
Contrato/Secretaria da Saúde para posterior publicação em Jornal de Circulação Local do Município, pela
Contratada.
2.1.38. Realizar, sempre que possível processo seletivo para contratação de Recursos Humanos;
2.1.39. Garantir à vigilância patrimonial, pessoal dos usuários que estão sob sua responsabilidade, bem como a
de seus empregados;
2.1.40. Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato, e executá-lo de
acordo com a legislação vigente.
2.2. O CONTRATANTE obriga-se a:
2.2.1. Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física e recursos financeiros, para a organização,
administração e gerenciamento das Unidades.
2.2.2. Prover a CONTRATADA dos recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento da execução deste
Contrato e a programar, nos orçamentos dos exercícios subsequentes, quando for o caso, os recursos necessários
para custear os seus objetivos, de acordo com o sistema de pagamento previsto;
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2.2.3. Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem a orientá-la na correta prestação
dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento, dando-lhe ciência de qualquer
alteração no presente Contrato;
2.2.4. Realizar o monitoramento, controle e avaliação periódicos, através da Comissão de Acompanhamento do
Contrato a ser instituída para esse fim, a qual observará o desenvolvimento e cumprimento das atividades de
assistência prestada pela CONTRATADA aos usuários das unidades;
2.2.5. Referendar através da Comissão de Acompanhamento do Contrato do presente Contrato os regulamentos
da Contratada.
2.2.6. Analisar, anualmente, a capacidade e as condições de prestação de serviços comprovadas por ocasião da
qualificação da entidade como Organização Social, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente nível
técnico para a execução do objeto contratual.
3. DA SUBCONTRATAÇÃO
3.1. A Contratada não poderá ceder ou transferir integralmente o objeto do contrato a terceiros sem a expressa
concordância da contratante, mas poderá subcontratar a execução de atividades-meio quando julgar
conveniente.
4. DA VIGÊNCIA
4.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da expedição da Ordem de
Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos na forma da lei, a critério da contratante, até
o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidas pela legislação vigente.
4.2. Os preços poderão ser reajustados, após 12 (doze) meses da data de entrega da proposta, em conformidade
com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação
ao do mês do reajustamento devido.
5. DAS ALTERAÇÕES
5.1. O presente Contrato poderá ser alterado, a qualquer tempo, mas preferencialmente em regime semestral,
mediante revisão das metas de produção e dos valores financeiros inicialmente pactuados, desde que prévia e
devidamente justificada, mediante parecer favorável da Comissão de Acompanhamento do Contrato e
autorização da autoridade competente.
5.2.

Poderá também ser alterado para acréscimos ou supressões nas obrigações, desde que devidamente

justificado, e anterior ao término da vigência.
5.3. As alterações de que tratam os subitens acima deverão ser formalizadas, devendo para tanto ser respeitados
o interesse público e o objeto do presente contrato.
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6. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Contrato serão alocados para a CONTRATADA
mediante transferências oriundas do CONTRATANTE, sendo permitido à CONTRATADA o recebimento de
doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros
da Organização Social e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da Organização
Social, desde que vinculados ao presente contrato, ficando-lhe, ainda, facultado contrair empréstimos com
organismos nacionais e internacionais, cujos recursos deverão ser aplicados exclusivamente para o objeto do
Contrato de Gestão.
6.2.

Para a execução do objeto deste instrumento, o CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo

e condições constantes deste instrumento e seus anexos, o valor global de R$ ______________
(_______________).
6.3.

O valor pactuado será repassado pelo CONTRATANTE, de acordo com o cronograma de desembolso

previsto na Cláusula Sétima deste Contrato.
6.4.

Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os

resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, aos objetivos deste Contrato.
6.5. Do total dos recursos financeiros previsto nesta Cláusula, a CONTRATADA formará fundos destinados
para provisões, com depósitos mensais, em moeda corrente, mediante aplicação financeira vinculada à conta,
inclusive para fins de rescisões e reclamatórias trabalhistas e ações judiciais que se prolonguem no decurso do
tempo mesmo após o término do contrato.
6.6.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir

especificada: ___________________________________.
6.7. É vedada a cobrança de “Taxa de Administração” por parte da CONTRATADA. Entende-se por Taxa de
Administração a fixação de um percentual sem a devida demonstração da utilização deste valor. As despesas
administrativas necessárias para a adequada execução do Contrato de Gestão pode ser apropriada desde que
discriminada, apontando detalhadamente como os recursos foram empregados no objeto contratual,
evidenciando os reais custos administrativos.
6.8. Sem prejuízo do que estabelece o item 6.6, em sendo apurado saldo financeiro remanescente do Contrato
de Gestão nº. ___/2017 igual ou superior a (duas) parcelas mensais vigentes, o CONTRATANTE poderá reter,
a seu critério, valores de recursos financeiros, visando ajustar o saldo financeiro do referido Contrato. Mantendo
sempre em deposito bancário o saldo correspondente as provisões para 13º salário, férias e multas do FGTS dos
colaboradores que estão sob a responsabilidade da CONTRATADA.
7. DO PAGAMENTO
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7.1.1. O montante de R$ _______________ (____________________________) corresponde ao repasse
financeiro mensal, sendo que o valor relativo à primeira parcela será repassado na assinatura deste Contrato, e
as demais parcelas serão repassadas até o dia 20 (vinte) de cada um dos meses subsequentes. 5º dia útil
7.1.2. CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos, mediante ordem bancária, em moeda corrente, no 10º
(décimo) dia de cada mês, no Banco ________, Agência ______, conta Corrente nº _______________,
mediante a apresentação de extrato bancário dos últimos trinta dias.
8. DOS BENS
8.1. Os imóveis têm o seu uso permitido pela CONTRATADA, durante a vigência do presente instrumento.
8.2. A CONTRATADA receberá, através de seu preposto, o imóvel na forma do Termo da Permissão de Uso
dos Bens Imóveis, e deverá devolvê-lo no término da vigência contratual, em bom estado de conservação,
sempre considerando o tempo de uso do mesmo.
8.3. A CONTRATADA deverá administrar os bens imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com
o disposto no respectivo Termo de Permissão de Uso, até sua restituição ao Poder Público.
8.4. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa, propor devolução de bens cujo uso
lhe fora permitido, e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas.
9. DOS RECURSOS HUMANOS
9.1. A CONTRATADA utilizará os recursos humanos que sejam necessários e suficientes para a realização das
ações previstas neste contrato e seus anexos que integram este instrumento.
9.2. A CONTRATADA responderá pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários,
previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados necessários na execução
dos serviços ora contratados.
9.3. Utilizar como critério para remuneração dos empregados contratados o valor de mercado da região, bem
como as Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria e demais legislações aplicáveis.
9.4. A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados da
Organização Social não poderão exceder aos níveis de remuneração praticados na rede privada, baseando-se em
indicadores específicos divulgados por entidades especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado.
9.5. A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá ceder a qualquer instituição pública ou privada seus
empregados que são remunerados à conta deste instrumento.
9.6. A capacitação dos profissionais contratados pela CONTRATADA será promovida e custeada pela mesma,
cabendo a esta autorizar a participação em eventos, observada a necessidade de registro nas respectivas pastas
funcionais.
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10. DO MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO
10.1.O CONTRATANTE, através da Secretaria de Saúde será responsável pelo monitoramento, controle e
avaliação e instituirá Comissão de Acompanhamento para tal fim, por meio de Portaria expedida pela autoridade
competente, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a assinatura deste contrato.
10.1.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA terão a parte contábil/financeira monitorada, controlada e
avaliada pela Secretária de Saúde.
10.1.2. Caso sejam apuradas quaisquer despesas impróprias realizadas pela CONTRATADA, esta será
notificada para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação, apresentar
justificativas ou providenciar as regularizações;
10.1.3. Das justificativas não aceitas será dado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso,
endereçado ao Secretário de Saúde.
10.1.4. Se indeferido o recurso, o expediente será encaminhado à Secretaria de Fazenda e Finanças, para que
efetue o(s) desconto(s) no(s) repasse(s) subsequente (s), do valor gasto indevidamente.
10.1.5. Serão consideradas impróprias as despesas que, além de ofenderem os princípios da legalidade,
moralidade e economicidade, não guardarem qualquer relação com os serviços prestados, como por exemplo:
festas de confraternização de empregados; pagamento de multas pessoais de trânsito; distribuição de agendas,
entre outros brindes; custeio de atividades não condizentes com o objeto contratual.
10.2. Os resultados alcançados deverão ser objeto de análise criteriosa da Comissão de Acompanhamento do
Contrato e da Secretaria de Saúde, que nortearão as correções que eventualmente se fizerem necessárias para
garantir à plena eficácia do presente instrumento contratual. O sistemático não cumprimento de metas poderá
ensejar as penalidades previstas em lei.
10.3. Ao final de cada exercício financeiro a Comissão de Acompanhamento Contrato em conjunto com a
Secretaria de Saúde, elaborarão consolidação dos relatórios técnicos e encaminharão ao Secretário de Saúde,
que, após ciência e aprovação, encaminhará ao setor competente para o envio ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo.
10.4. O presente Contrato de Gestão estará submetido aos controles externo e interno, ficando toda a
documentação disponível a qualquer tempo sempre que requisitado.
10.5. A Comissão de Acompanhamento do Contrato e/ou a Secretaria de Saúde poderão requerer a apresentação
pela CONTRATADA, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas
propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício
financeiro, assim como suas publicações na Imprensa Oficial.
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10.6. A Comissão de Acompanhamento do Contrato e/ou a Secretaria de Saúde poderão exigir da
CONTRATADA, a qualquer tempo, informações complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos
e informações constantes dos relatórios.
10.7. Os responsáveis pela fiscalização deste Contrato, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade
na utilização de recursos ou bens de origem pública, comunicarão imediatamente o Secretário de Saúde, ocasião
em que se dará ciência ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual, para as providências
cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.
10.8. Sem prejuízo da medida a que se refere o subitem anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou
o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os
responsáveis pela fiscalização informarão imediatamente o Secretário de Saúde que deverá representar à
Procuradoria do Município, para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens
da entidade e o sequestro dos bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado danos ao patrimônio público.
10.9. Excepcionalmente, no primeiro exercício financeiro de execução do Contrato de Gestão, quando
aplicável, a elaboração dos relatórios trimestrais e semestrais bem como as respectivas avaliações qualitativas e
quantitativas, deverão se adequar ao ano em questão, de modo que os relatórios e avaliações serão compostos
por mais ou por menos de 3 (três) meses, no caso dos relatórios e avaliações trimestrais, e, ainda, por mais ou
por menos de 6 (seis) meses em se tratando dos relatórios e avaliações semestrais. Dessa forma, a partir do
segundo exercício financeiro de execução do Contrato de Gestão, a elaboração dos relatórios e avaliações
seguirão automaticamente os trimestres findos em março, junho, setembro e dezembro e os semestres findos em
junho e dezembro, quando aplicável. A referida adequação também se aplica ao último exercício financeiro de
execução do Contrato de Gestão.
11. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11.1. A Prestação de Contas será apresentada pela CONTRATADA, mensalmente, e por meio de relatório
pertinente à execução desse Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os
resultados alcançados, acompanhados dos demonstrativos financeiros referentes aos gastos e receitas
efetivamente realizados.
12. DA INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO NO SERVIÇO TRANSFERIDO
12.1. Na hipótese de risco grave quanto à continuidade dos serviços de saúde prestados à população pela
CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá assumir imediatamente, a execução dos serviços objeto deste
Contrato.
13. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
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13.1. A CONTRATADA será responsável pela indenização de danos decorrentes de ação ou omissão voluntária,
ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem aos usuários, aos
órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos imóveis, sem prejuízo da aplicação
das demais sanções cabíveis.
13.2. O CONTRATANTE responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela CONTRATADA
exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos, cabendo à CONTRATADA a
comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a mora do CONTRATANTE.
14. DA RESCISÃO
14.1. 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:
14.1.1. Por ato unilateral do CONTRATANTE, na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA,
ainda que parcial, das cláusulas que inviabilizem a execução de seus objetivos e metas previstas no presente
Contrato, decorrentes de comprovada má gestão, culpa e/ou dolo, cabendo ao CONTRATANTE notificar a
CONTRATADA, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informando do fim da prestação dos serviços
contratados; nessa hipótese a CONTRATADA se obriga a continuar prestando os serviços de saúde ora
contratados pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da denúncia do Contrato de Gestão e a CONTRATANTE
a quitas eventuais saldos no prazo trinta dias.
14.1.2. Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público;
14.1.3. Por ato unilateral da CONTRATADA na hipótese de atrasos dos repasses devidos pelo
CONTRATANTE superior a 90 (noventa) dias da data fixada para o pagamento, cabendo à CONTRATADA
notificar o CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, informando do fim da prestação
dos serviços contratados;
14.1.4. 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;
14.1.5. Pela superveniência de norma legal ou evento que torne material ou formalmente inexequível o presente
instrumento, com comunicação prévia de 90 (noventa) dias;
14.2. Verificada a hipótese de rescisão contratual com fundamento nos subitens 14.1.1 a 14.1.5, o
CONTRATANTE providenciará a revogação da permissão de uso existente em decorrência do presente
instrumento, aplicará as sanções legais cabíveis após a conclusão de processo administrativo que garantirá o
princípio do contraditório e da ampla defesa;
14.3. Em caso de deliberação pela rescisão, esta será precedida de processo administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, com vistas à promoção da desqualificação da entidade como organização social;
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14.4. Ocorrendo a extinção ou desqualificação da Organização Social pelo município de Cotia ou rescisão do
Contrato de Gestão, acarretará:
a) A rescisão ou distrato do Termo de Permissão de Uso dos bens imóveis, e a imediata reversão desses bens ao
patrimônio do CONTRATANTE, bem como os bens adquiridos com recursos financeiros recebidos em
decorrência do objeto desse contrato;
b) A incorporação ao patrimônio do Município dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, na
proporção dos recursos públicos alocados.
c) Disponibilização, imediata, dos arquivos referentes aos registros físicos e eletrônicos atualizados de todos
os atendimentos efetuados e as fichas e prontuários dos usuários.
14.5. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, ressalvada a hipótese de inadimplemento
do CONTRATANTE, 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.
14.6. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da rescisão do
Contrato, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à Comissão de Acompanhamento do
Contrato e à Secretaria de Saúde.
14.7. Na hipótese do subitem 14.1.3, o CONTRATANTE responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos
suportados pela CONTRATADA exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos,
cabendo à CONTRATADA a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a mora do
CONTRATANTE.
14.8. Os valores de que trata a Clausula 6º, item 6.6 serão revertidos ao patrimônio do Município em até 5
(cinco) anos contados da rescisão ou enquanto perdurarem pendências judiciais, sempre mantidos em conta
específica para esse fim, com as devidas aplicações financeiras.
15. DAS PENALIDADES
15.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste contrato e seus Anexos,
ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o CONTRATANTE, garantida a
prévia defesa e a aplicar as penalidades abaixo:
a) Advertência por escrito;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO, aplicada de acordo com a
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20%
(vinte por cento);

Magno Sauter
Secretário Municipal de Saúde
56

c) O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de
até 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da transferência mensal,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das
sanções administrativas.
d) Suspensão temporária de participar de processos de seleção com o Município de Cotia, por prazo não
superior a 02 (dois) anos.
15.2. 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, e dela será notificada a
CONTRATADA;
15.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea
“b”.
15.4. Da aplicação das penalidades, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para interpor recurso,
dirigido ao Secretário de Saúde.
15.5. 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.
15.6. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de o
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.
16. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
16.1. O presente Contrato de Gestão está amparado na Lei Municipal nº 1894 de 2015 e subsidiariamente, artigo
24, inciso XXIV, da Lei nº 8.666/93.
17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) supervisionar, acompanhar e avaliar a execução do presente Contrato de Gestão, de forma global;
b) orientar os demais partícipes acerca da implementação do programa de publicização de atividades por meio
de entidades qualificadas como Organizações Sociais.
18. DA OMISSÃO
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18.1. Os casos omissos ou excepcionais, assim como, as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas neste
instrumento, em decorrência de sua execução, serão dirimidas mediante acordo entre as partes, bem como, pelas
normas que regem o Direito Público e em última instância pela autoridade judiciária competente.
19. DO FORO
19.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Cotia, como competente para dirimir toda e qualquer
controvérsia resultante do presente Contrato de Gestão, que não puderem ser resolvidas amigavelmente,
renunciando, expressamente, a outro qualquer por mais privilegiado que se configure.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para o
mesmo fim.
Cotia, __ de ____________________ de ______.

CONTRATANTE

CONTRATADA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL
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ANEXO X
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA.
CONTRATADA: ____________________________________
OBJETO: Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no
âmbito do Município de Cotia, para celebração de CONTRATO DE GESTÃO objetivando a
operacionalização e execuções das ações e serviços de saúde na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
– UPA ATALAIA, PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA, PRONTO ATENDIMENTO PARQUE
SÃO JORGE, POLICLINICA PORTÃO E CLINICA DA MULHER E UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO
MÉDICO DE URGÊNCIA.
PROCESSO Nº: 39.707/2017 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/17 – CONTRATO DE GESTÃO Nº
___/___.
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final
e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Cotia, ____ de ____________ de ______.
CONTRATANTE
Nome e cargo:_____________________________________________________________________________
E-mail institucional:________________________________________________________________________
E-mail pessoal:____________________________________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo: ____________________________________________________________________________
E-mail institucional ________________________________________________________________________
E-mail pessoal: ____________________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________________
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ANEXO XI
CADASTRO DE RESPONSÁVEIS

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA.
CONTRATADA: ____________________________________
OBJETO: Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no
âmbito do Município de Cotia, para celebração de CONTRATO DE GESTÃO objetivando a
operacionalização e execuções das ações e serviços de saúde na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
– UPA ATALAIA, PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA, PRONTO ATENDIMENTO PARQUE
SÃO JORGE, POLICLINICA PORTÃO E CLINICA DA MULHER E UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO
MÉDICO DE URGÊNCIA
PROCESSO Nº: 39.707/2017 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/17 – CONTRATO DE GESTÃO Nº
___/___.

Nome: __________________________________________________________________________________
RG nº __________________________________ CPF n° __________________________________________
Cargo: __________________________________________________________________________________
Endereço Residencial: ______________________________________________________________________
Cep: ____________________________________________________________________________________
Telefone: ________________________________________________________________________________

CONTRATADA: _________________________________________________________________________
CNPJ nº _____________________________________ Telefone: ___________________________________
Sede: ______________________________________ CEP _________________________________________
Representante: Sr. _________________________________________________________________________
Profissão: ________________________________________________________________________________
RG nº __________________________ CPF nº __________________________________________________

Cotia, ____ de _______________ de ______.
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ANEXO XII
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão
remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)
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ANEXO XIII
INFORMAÇÕES GERAIS
ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO
HISTÓRICO
A história de Cotia começa por volta de 1700, quando os viajantes que iam para o interior dos estados,
principalmente do Sul do Brasil e Sorocaba em São Paulo paravam aqui para descansar e alimentar-se por ser
um antigo pouso de tropeiros e burros onde circulavam cargas e mantimentos.
A origem do nome da cidade é indígena e se deve ao fato de seus caminhos serem sinuosos como o
trajeto feito pelos animais do mesmo nome (Cutia). Cotia era um ponto de passagem, próximo ao aldeamento
de Aku'ti, no Caiapiá, que, mais tarde, passou a chamar-se Cuty e depois Acutia.
Apesar das várias denominações que lhe foram dadas pelos jesuítas e pelos primeiros habitantes do
local, como Capela do Monte Serrat de Cotia e caminho de São Tomé, os indígenas continuavam a chamá-lo de
Acoty. O primeiro registro em que a localidade é referida como Acutia foi feito pelo marujo alemão Hans
Staden, no século XVI, quando publicou um livro sobre o Brasil.
A Acutia foi se consolidando junto à Capela de Nossa Senhora de Monte Serrat, no ano de 1713, na
região hoje conhecida como São Fernando. Em 1723, a capela foi elevada à categoria de freguesia. Nessa época
a capela foi transferida para atual Praça da Matriz.
O município teve um crescimento acelerado a partir de 1750. Segundo o censo da época, Cotia tinha
3.770 habitantes, sendo 17% escravos trabalhando em fazendas e sesmarias, e 83% cidadãos livres.
Histórica e geograficamente, pontos como Cotia, Embu, Itapevi, Barueri e Itapecerica da Serra
passaram a ser fortes e postos naturalmente avançados para defesa e o abastecimento da Vila e do Planalto
Piratininga.
Em 1842, o povoado serviu de acampamento para os políticos liberais que estavam em luta com o
governo imperial brasileiro nos tempos de D. Pedro II. No plano econômico a vila continuava com sua pequena
lavoura de subsistência.
Em 2 de abril de 1856, a freguesia de Acutia é elevada a condição de vila pelo vice-presidente da
província de São Paulo, Roberto de Almeida. Instalou-se então a primeira Câmara de Vereadores.
Posteriormente, Cotia entrou num período importante de sua história. A agricultura desenvolveu-se
extraordinariamente, quando surgiram no município notáveis organizações agrícolas. A produção dinamizouse, e centenas de sítios novos cobriram a região. Iniciou-se, também, a época industrial. Na estrada que vai de
São Paulo a Sorocaba, e ao longo da Sorocabana, as chaminés começaram a despontar.
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Em 19 de dezembro de 1906, através da Lei Estadual nº 1.030, foi elevada à categoria de município, já
conhecida como Cotia.
De 1875 a 1920, Cotia perdeu habitantes e, em contrapartida, Itapecerica da Serra município vizinho,
aumentou sua população, com posseiros que chegavam até suas elevadas escarpas antes de descer para o Vale
do Ribeira. Nessa época, a rota do café, que subia o Vale do Paraíba vinda do Rio de Janeiro, seguiria para o
oeste, a partir da Capital. Entretanto, ela não passou por Cotia , pois esta era considerada terra improdutiva e de
difícil acesso.
Esse fato gerou um isolamento da região do processo evolutivo que ocorreu no oeste paulista, e que
conquistou grande riqueza para todo o estado. Do mesmo modo, a ferrovia, que chegava a Sorocaba
aproveitando o Vale do Tietê, evitou o "caminho de São Tomé". Cotia ganhou uma estação distante de seu
núcleo urbano original, e que seria depois a cidade de Itapevi.
Com o passar do tempo, Cotia se beneficiou com o êxodo de pessoas vindas do Norte e do Nordeste, e
também do próprio Sudeste, do Estado de Minas Gerais. A partir de 1910, Cotia começou a se ligar intimamente
à capital e às adjacências do Estado. A cidade passou a desempenhar o papel de fornecedoras de alimentos,
carvão combustível, madeira paa construção e tijolos.
Em 1913, a cidade começa a receber os primeiros imigrantes japoneses que deram origem a uma
evolução técnico-rural, como a antiga Cooperativa Agrícola de Cotia, no Moinho Velho, em 1928 que alguns
anos mais tarde se transformaria em uma empresa poderosa e rentável, de importância internacional.
Em 1931, foi inaugurada a Estação Férrea de Caucaia, entre os trechos Mairinque/Santos da Sorocabana.
Por ser a estação mais alta do ramal ferroviário com 936 metros de altitude, foi incorporado ao nome “Caucaia”
o “do Alto”. Em novembro de 1944, Caucaia do Alto é elevada a distrito. A urbanização, caótica, ignorou os
traços fundamentais das antigas cidades.
Os fatores contingentes apontados acima deram à cidade uma imagem deturpada. Em 1.964, quando
São Paulo era uma das cidades mais modernas do mundo, Cotia era chamada de "sonolentos subúrbios
agrícolas", onde o progresso passa, "mas não deixa marcas". Dona de uma história riquíssima, onde praticamente
todos os acontecimentos fundamentais da história do Brasil tiveram reflexo, Cotia tinha grandes interrogações
e perspectivas para o futuro.
Houve um extraordinário desenvolvimento e então várias estradas locais foram asfaltadas para garantir
o desenvolvimento do Município, mesmo com o desmembramento de Vargem Grande Paulista (na época
Raposo Tavares) seu distrito mais próspero, foi conhecido um surto que atraiu migrantes de outros municípios
e estados do Brasil.
Mas no começo da década de 90, Cotia conheceu problemas já existentes em municípios vizinhos como
violência, crescimento desordenado, falta de assistência médica adequada, mas o governo municipal soube
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diminuir em até 50% os problemas que ocorriam. Hoje a cidade conta com várias atrações turísticas como
a Roselândia, o Sítio do Padre Inácio, a Estação Férrea de Caucaia, o Centro Antigo com a Capela de Nossa
Senhora de Monte Serrat, e muitas outras.
FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora do Monte Serrat de Cotia em 1723, no Município de
São Paulo.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Cotia, por Lei Estadual no 7, de 02 de abril de 1856,
desmembrado de São Paulo. Constituído do Distrito Sede. Sua instalação verificou-se no dia 07 de janeiro de
1857.
Cidade por Lei Estadual nº 1038, de 19 de dezembro de 1906.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o Município de Cotia se compunha do Distrito Sede.
ei no 1471, de 19 de outubro de 1920, cria o Distrito de Itapevi e incorpora ao Município de Cotia.
Em divisão referente ao ano de 1933, o Município está grafado Cotia e figura com 2 Distritos: Cotia e Itapevi.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no quadro anexo ao Decreto-lei
Estadual nº 9073, de 31 de março de 1938, o Município de Cotia pertence ao termo judiciário de S. Paulo, da
comarca de S. Paulo, e se divide em 2 Distritos: Cotia e Itapevi.
No quadro fixado, pelo Decreto Estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938, para 1939-1943, o Município de
Cotia é composto dos Distritos de Cotia e Itapevi, e pertence ao termo de S. Paulo, da comarca de S. Paulo.
Em virtude do Decreto-lei Estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, que fixou o quadro territorial para
vigorar em 1945-1948, o Município de Cotia ficou composto dos Distritos de Cotia, Caucaia do Alto e Itapevi,
e pertence ao termo e comarca de São Paulo.
Na divisão territorial fixada pela Lei no 233, de 24 de dezembro de 1948, para vigorar em 1949-1953, o
Município de Cotia figura com os Distritos de Cotia, Caucaia do Alto, Itapevi e Jandira, comarca de São Paulo,
assim como no quadro fixado pela Lei Estadual n.º 2456, de 30-XII-1953, para 1954-58.
Lei Estadual no 5285, de 18 de fevereiro de 1959, desmembra do Município de Cotia o Distrito de Itapevi.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o Município de Cotia é formado dos Distritos de Cotia, Caucaia do
Alto e Jandira.
Lei Estadual no 8092, de 28 de fevereiro de 1964, desmembra do Município de Cotia o Distrito de Jandira.
Lei Estadual no 8092, de 28 de fevereiro de 1964, cria o Distrito de Raposo Tavares e incorpora ao Município
de Cotia.
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Assim permanece o quadro da divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 3 Distritos:
Cotia, Caucaia do Alto e Raposo Tavares.
Lei Estadual no 3198, de 23 de dezembro de 1891. Desmembra do Município de Cotia o Distrito de Raposo
Tavares. Toda sua área pertencer ao município criado de Vargem Grande Paulista.
Em divisão territorial datada de 01-06-1995, o município é constituído de 2 Distritos, Cotia e Caucaia do Alto.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15-VII-1999.
FATORES CONDICIONANTES E DETERMINANTES DE RISCOS EM COTIA
Cotia localiza–se estrategicamente na porção sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, entre a
capital e o interior. Seu acesso é bastante facilitado pela Rodovia Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas. A
proximidade com a Metrópole e a variedade de atrativos fazem com que o município seja bastante procurado
para a instalação de novos negócios, moradia com qualidade de vida e passeios de um dia e de final de semana.
A cidade localiza–se às margens do Rio Cotia, afluente do Rio Tietê. É considerada uma área de expansão da
Região Metropolitana de São Paulo e está perto de importantes acessos, tais como: Rodovia Raposo Tavares,
Rodoanel Mário Covas, BR–116, entre outros.
Limites da Cidade
NORTE – Carapicuíba, Jandira e Itapevi
SUL – Itapecerica da Serra
LESTE – Osasco, Embu e São Paulo
OESTE – Ibiúna, Vargem Grande Paulista, Itapevi e São Roque
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Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010;

BGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Magno Sauter
Secretário Municipal de Saúde
67

Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação - São Paulo
Taxa mortalidade por Lista Morbidades CID-10
Município: Cotia Período: Nov/2016-Abr/2017
Lista Morb CID-10

Taxa mortalidade

01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias
.. Septicemia

43,46
79

.. Outras doenças bacterianas

10,26

.... Restante de outras doenças bacterianas

10,53

02 Neoplasias (tumores)

12,94

.. Neoplasia maligna do esôfago

33,33

.. Neoplasia maligna do cólon

38,46

.. Neoplasia maligna do osso e cartilagem articul

50

.. Linfoma não-Hodgkin

50

.. Outr neopl in situ benigs e comport incert desc

17,65

03 Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

3,85

.. Outras anemias

2,56

.. Afecç hemorrág e outr doenç sang e órg hematop

9,09

04 Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

9,48

.. Diabetes mellitus

4,71

.. Desnutrição

80

.. Outros transt endócrinos nutricionais metabólic

13,04

05 Transtornos mentais e comportamentais

3,7

.. Transt mentais e comportamentais dev uso álcool

25

06 Doenças do sistema nervoso

4,44

.. Epilepsia

5,88

.. Outras doenças do sistema nervoso

10
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09 Doenças do aparelho circulatório

10,52

.. Hipertensão essencial (primária)

1,3

.. Infarto agudo do miocárdio

9,09

.. Embolia pulmonar

25

.. Transtornos de condução e arritmias cardíacas

40

.. Insuficiência cardíaca

10,39

.. Hemorragia intracraniana

20,59

.. Infarto cerebral

23,53

.. Acid vascular cerebr não espec hemorrág ou isq

13,51

.. Outras doenças cerebrovasculares

40

.. Embolia e trombose arteriais

16,67

.. Outras doenças das artérias arteríolas e capil.

14,29

10 Doenças do aparelho respiratório

11,05

.. Pneumonia

8,56

.. Pneumoconiose

100

.. Outras doenças do aparelho respiratório

44,68

11 Doenças do aparelho digestivo

3,67

.. Úlcera gástrica e duodenal

20

.. Outras doenças do esôfago estômago e duodeno

22,22

.. Outras hérnias

1,11

.. Ileo paralítico e obstrução intestinal s/hérnia

3,33

.. Doença diverticular do intestino

8,33

.. Outras doenças dos intestinos e peritônio

8,47

.. Doença alcoólica do fígado

12,5

.. Outras doenças do fígado

29,17

.. Colelitíase e colecistite

0,95
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.. Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas

7,89

.. Outras doenças do aparelho digestivo

7,58

12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo

0,87

.. Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo

1,12

13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

0,5

.. Transtornos do tecido mole

2,86

14 Doenças do aparelho geniturinário

2,01

.. Doenças renais túbulo-intersticiais

14,29

.. Insuficiência renal

10

.. Outras doenças do aparelho urinário

2,31

15 Gravidez parto e puerpério

0,05

.. Outras complicações da gravidez e do parto

0,47

16 Algumas afec originadas no período perinatal

4,43

.. Ret cres fet desn fet tran gest curt baix peso

3,33

.. Hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer

20

.. Outros transt respiratórios orig per perinatal

16,67

.. Outras afecções originadas no período perinatal

0,88

17 Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

1,56

.. Outr malform e deform congên aparelho osteomusc

50

18 Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

12,13

.. Dor abdominal e pélvica

15,79

.. Outr sist sinais achad anorm ex clín labor NCOP

11,49

19 Lesões enven e alg out conseq causas externas

1,5

.. Traumatismo intracraniano

7,41

.. Outr traum reg espec não espec e múltipl corpo

4,58

.. Queimadura e corrosões

20
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.. Cert compl prec traum compl cirúrg ass méd NCOP

2,08

21 Contatos com serviços de saúde

0,47

.. Pessoas contato serv saúde cuidados proc espec

0,76

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação
Internações por Capítulo CID-10
Município: Cotia Período:Nov/2016-Abr/2017
Capítulo CID-10

Internações

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

191

II. Neoplasias (tumores)

85

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

52

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

116

V. Transtornos mentais e comportamentais

27

VI. Doenças do sistema nervoso

45

VII. Doenças do olho e anexos

423

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide

9

IX. Doenças do aparelho circulatório

523

X. Doenças do aparelho respiratório

371

XI. Doenças do aparelho digestivo

790

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

231

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

202

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

399

XV. Gravidez parto e puerpério

2119

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

203

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

64
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XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

239

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

865

XXI. Contatos com serviços de saúde

212

TOTAL

7166

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação
Óbitos por Ano/mês atendimento
Município: Cotia
Período: Nov/2016-Abr/2017
Ano/mês atendimento

Óbitos

2016

128

..Outubro/2016

23

..Novembro/2016

42

..Dezembro/2016

63

2017

172

..Janeiro/2017

46

..Fevereiro/2017

62

..Março/2017

43

..Abril/2017

21

Total

300
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação
Óbitos por Faixa Etária
Município: Cotia
Período: Nov/2016-Abr/2017
Faixa Etária

Óbitos
Menor 1 ano

14

10 a 14 anos

2

20 a 24 anos

2

25 a 29 anos

7

30 a 34 anos

4

35 a 39 anos

8

40 a 44 anos

8

45 a 49 anos

11

50 a 54 anos

17

55 a 59 anos

24

60 a 64 anos

22

65 a 69 anos

37

70 a 74 anos

31

75 a 79 anos

30

80 anos e mais

83

Total

300

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
Município: Cotia
Período:Dez/2012-Abr/2013
Hiper_c/_Di
Faixa Etária

Hipertensão

Diabetes_Tipo_1

Diabetes_Tipo_2

abete

Até 14

9

28

4

3

15 a 19

9

7

1

6

20 a 24

37

11

3

5

25 a 29

63

11

10

29

30 a 34

132

13

21

38

35 a 39

238

9

28

83

40 a 44

383

19

47

142

45 a 49

537

10

65

226

50 a 54

649

20

73

324

55 a 59

746

20

76

397

60 a 64

707

13

75

449

65 a 69

593

4

58

376

70 a 74

474

7

26

261

75 a 79

360

3

29

185

80 e +

362

5

21

168

Total

5299

180

537

2692

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
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Podemos observar que os óbitos infantis estão concentrados no período perinatal. A mortalidade
perinatal tem sido recomendada como o indicador mais apropriado para a análise da assistência obstétrica e
neonatal e de utilização dos serviços de saúde, propiciando a identificação das ações de prevenção para o alcance
de ganhos mútuos na redução das mortes fetal e neonatal precoce evitáveis. É necessário, portanto, esforço
especial e mobilização para a identificação do óbito infantil e fetal, qualificação das informações e incorporação
da avaliação dos serviços de saúde para melhoria da assistência. A responsabilização e o compromisso dos
serviços de saúde sobre a população de sua área de abrangência e, neste caso, sobre a morte de uma criança,
devem fazer parte do cotidiano dos serviços de saúde, com o propósito de se identificar os problemas, as
estratégias e medidas de prevenção de óbitos evitáveis, diminuindo as desigualdades nas taxas de mortalidade
e alcance melhores níveis de sobrevivência infantil.
O acesso ao serviço de saúde bem como o diagnóstico e tratamento precoce são essenciais para diminuir
a mortalidade dos achados relacionados evitáveis, que apontam problemas ligados às vias respiratórias, tais
como Influenza (gripe) e pneumonia.
Os óbitos por causas externas, tais como acidentes, agressões, lesões autoprovocadas não são
modificados apenas com atuação médico-sanitária. O envolvimento da comunidade é fundamental para o
sucesso das ações de promoção da saúde e prevenção da violência, não só pelo controle social formal, com a
participação dos conselhos de saúde, mas especialmente pela adoção de uma ação efetiva, focalizando o
“empoderamento” e o “protagonismo” por parte dos atores envolvidos, objetivando transformá-los em sujeitos
das intervenções por meio da participação ativa na definição das prioridades, implementação das ações e
avaliação dos resultados.
Dentre as principais causas de óbito a partir dos 40 anos, podemos elencar doenças do coração, doenças
cerebrovasculares, doenças do fígado e diabetes mellitus.
A multifatoriedade e a elevada prevalência das doenças cardiovasculares torna a instituição de
abordagens preventivas um verdadeiro desafio a ser superado. É imprescindível a inserção do paciente no
processo de educação em saúde, incluindo estratégias capazes de auxiliar o mesmo a adquirir uma compreensão
ampliada do binômio saúde/doença, favorecendo desta forma um maior engajamento do indivíduo no controle
dos fatores de risco cardiovasculares.
Pacientes adequadamente inseridos neste processo tornam-se mais cientes e cuidadosos com o seu bemestar, adquirindo um maior incentivo em adotar mudanças de estilo de vida, principalmente quando estas são
realizadas em grupo. Cabe aos profissionais de saúde subsidiar estes indivíduos com as informações e aplicar
estratégias necessárias para que se alcance este nível de cuidados na Atenção Básica.
MORBIDADE HOSPITALAR
FONTE: DATASUS - Departamento de Informática do SUS
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As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre as quais: acidente vascular cerebral, infarto,
hipertensão arterial, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, constituem o problema de saúde de maior
magnitude, atingindo fortemente camadas pobres da população e grupos mais vulneráveis, como a população
de baixa escolaridade e renda.
A Atenção Básica, para redução dessas morbidades, deve realizar ações visando ao fortalecimento da
capacidade de resposta do Sistema de Saúde e à ampliação de um conjunto de intervenções diversificadas
capazes de uma abordagem integral da saúde com vistas à prevenção e ao controle de doenças.
RELAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Tipo de Unidade

Qtde

Unidades Básicas de Saúde

22

Unidades Básicas - Saúde da Família

13

Pronto Atendimento – PA

2

Policlínica

1

CAPS II

1

CAPS AD

1

SVO

1

Unidade de Pronto Atendimento 24hrs – UPA

1

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA DE COTIA
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