
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 - OBJETO O presente edital tem por objeto a contratação inicial para a ampliação da 
assistência à saúde a pacientes acometidos pela Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-
19), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Suzano/SP, nos quantitativos 
estimados neste Termo de Referência e em conformidade com os critérios previstos na Portaria 
GM/MS n° 414 de 18 de março de 2020; Portaria GM/MS n° 568 de 26 de março de 2020; na - 
RDC n° 07/2010 — AN VISA e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

Item Quant. 

01 09  

DESCRIÇÃO 

09 (nove) Leitos de Unidade de Terapia Intensiva —  UT!  — Adulto para o 
enfrentamento da epidemia de infeção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) 

02 [20 20 (vinte) Leitos de média complexidade - enfermaria - Adulto 

2.1. 0 presente contrato vigerá pelo período de 03 (três) meses, prorrogável por igual período, a 
contar da data de recebimento da "Ordem de Início dos Serviços", emitida pela Secretaria 
Municipal de Saúde, após a assinatura do contrato, podendo encerrar antecipadamente, ao tempo em 
que encerrada a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal n° 9.438, de 20.03.2020. 

3- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

3.1 -Para a contratação dos serviços, a CONTRATADA atenderá com instalações e recursos 
humanos próprios, aos usuários do Sistema Único de Saúde — SUS, oferecendo assistência a saúde - 
internação em Unidade de Terapia Intensiva, e internação em enfermaria, para pacientes suspeitos 
ou portadores de COVID-19, segundo o disposto na RDC n.° 7/2010 — ANVISA. Para a prestação 
da assistência hospitalar estão incluídos: 

3.1.1.Tratamento das possíveis complicações clínicas que possam ocorrer ao longo do processo 
assistencial; 
3.1.2 .Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que motivou a 
internação do paciente e que possam ser necessárias adicionalmente devido às condições especiais 
do paciente e/ou outras causas; 
3.1.3.Fomecimento de todo Recurso Humano profissional para a implantação e execução dos 
serviços, em atendimento às normas reguladores, em especial à RDC 7/2010 — ANVISA; 
3.1.4.Assistência e cuidados médicos e de enfermagem, necessários durante o período de 
internação; 
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3.1.5.Procedimentos especiais como Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicologia, 
Nutrição e Dietética, Assistência Social e Farmacológica e outros que se fizerem necessários ao 
tratamento integral do paciente, respeitando a complexidade da unidade hospitalar; 
3.1.6.Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação; 
3.1.7.Fornecimento de Sangue e Hemoderivados; 
3.1.8.Serviços de Apoio Diagnóstico, como Exames Laboratoriais e Diagnóstico por Imagem; 
3.1.9.Serviços de Apoio Hospitalar como: 

a-Laboratório de Análises Clínicas, com a realização de todos os exames necessários à 
terapia e acompanhamento Diagnóstico por Imagem, com a realização de todos os exames 
necessários à terapia e acompanhamento. 

bCentral de Farmácia / cadeia de Suprimentos com o fornecimento de todo insumo 
assistencial, medicamentos e materiais médicos necessários à terapia; 

c-Engenharia Clínica, responsável pela disponibilização de todo equipamento médico 
necessário à terapia, com ênfase especial à disponibilização de Ventiladores Pulmonares, Monitores 
Multiparamétricos, Bombas de Infusão e todos itens preconizados pela RDC 07/2010. Para as 
Diárias de Terapia Intensiva deste objeto está incluso a disponibilização de Ventilação Pulmonar 
Microprocessada Invasiva (Ventilador Pulmonar); 

d-Engenharia e Manutenção Predial, responsável por toda infraestrutura Hospitalar; 
e- Central de Material Estéril para reprocessamento de itens a alta e baixa temperatura; 
f-Lavanderia Hospitalar, com fornecimento de Enxoval Hospitalar; Nutrição e Dietética, 

com fornecimento de Alimentação, incluindo nutrição  Enteral;  
g-Limpeza Hospitalar e Gestão de Resíduos de Saúde; 
h-Hotelaria Hospitalar; Recepção, Portaria, Vigilância, Segurança; Estrutura Lógica, 

Elétrica, Telefonia,  etc.  Serviços e procedimentos diagnósticos terapêuticos especiais como 
avaliação médica de especialidades. 

3.2. É expressamente vedado à CONTRATADA a cobrança de qualquer importância dos pacientes 
encaminhados pela rede pública de saúde do Município de Suzano. 

3.3. A CONTRATADA deverá ofertar e disponibilizar 100% (cem por cento) do quantitativo de 
leitos ofertados em sua proposta, encaminhando e atendendo o paciente na conformidade das rotinas 
e fluxos estabelecidos para a referência e contra-referência e, ainda, através dos sistemas indicados 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Suzano. 

3.4. Os atendimentos realizados observarão os protocolos técnicos estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Suzano, em consonância com as normas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde. 

4. DOS SERVIÇOS EXCLUÍDOS: 

4.1 — Tais exclusões deverão ser pagar pela municipalidade, são elas: 
4.1.1— Ressonâncias magnéticas; 
4.1.2 - Hemo componentes, hemodinâmica, hemodiálise; 
4.1.3-  Anti  retrovirais; 
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4.1.4- Exames/insumos e medicamentos de eventuais novos protocolos contra COVID 19; 

4.2 - No caso do paciente necessitar de procedimento cirúrgico, será referenciado para unidades 
hospitalares da região através da Central de Regulação do município. Em caso de urgência e não 
cessão da vaga pelo estado, o paciente internado receberá os cuidados necessários e o município 
complementará a diferença do valor da diária nos termos da tabela do SUS. 

5. DA REGULAÇÃO E DO FLUXO DE ADMISSÃO DE PACIENTES 

5.1 - Os pacientes que necessitarem dessa modalidade de assistência serão regulados e referenciados 
pela Central de Regulação do Município. 

5.2 - São elegíveis à admissão aos Leitos de UTI Adulto na Unidade Hospitalar CONTRATADA 
pacientes exclusivamente confirmados de Infecção pelo Coronavírus, encaminhados pela Regulação 
do Município, oriundos de Estabelecimentos de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de 
Saúde (Pronto Socorro Municipal). 

5.3 — O Pronto Socorro Municipal, através da regulação do município, deverá solicitar, em impresso 
próprio (referência e contra referência), a vaga no sistema  CROSS  para a empresa contratada no 
caso de negativa deverá por meio de formulário físico ou via  e-mail  solicitar a empresa contratada. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S) 

61. Informar na assinatura do contrato os números de telefones ou de qualquer outro meio de 
comunicação que permita a agilidade no contato com a Secretaria Municipal de Saúde. 

6.2. Indicar, no ato da assinatura do contrato, um preposto devidamente habilitado, com poderes 
para representá-la em tudo o que se relacionar com os serviços prestados. 

6.3. Caso ocorra alteração na indicação do preposto, a CONTRATANTE deverá ser informada por 
escrito em um prazo máximo de 48 horas. 

6.5. Os insumos e equipamentos necessários ao bom desempenho dos serviços devem estar em 
perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir 
aqueles que não atenderem estas exigências. 

6.6. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas -conforme as especificações 
técnicas do Ministério da Saúde e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis aos 
serviços. 

6.7. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente. 
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6.8. Atender aos pacientes do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
garantindo o mesmo padrão de acesso/recepção dos serviços disponibilizados, não discriminando os 
pacientes do SUS em relação aos pacientes particulares ou de planos de saúde. 

6.9. Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o contrato devendo efetuar os 
respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei. 

6.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Suzano, ou por seus prepostos; gaiantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, 
bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

6.11. Disponibilizar o prontuário médico para a equipe de auditoria do SUS com acesso a todos os 
procedimentos realizados, mantendo o arquivo físico ou digital desses prontuários médicos, e ainda, 
de laudos e imagens dos exames realizados, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos. 

6.12. Respeitar os fluxos estabelecidos pelo CONTRATANTE, para os casos de internação 
conforme as rotinas estabelecidas pela Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso do 
Departamento de Auditoria e Regulação do SUS/SMS. 

6.13. Providenciar  e-mail  para solicitação de vagas, ou outro sistema que for indicado pela 
Coordenadoria do Pronto Socorro Municipal. 

6.14. Informar, na assinatura do contrato, profissional que será a referência de comunicação, bem 
como os números de telefones dessa pessoa indicada, que permita a agilidade no contato, pelo 
período de 24 horas, com a Coordenadoria do Pronto Socorro Municipal. 

6.15. Ofertar e disponibilizar à Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso da Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir da data da assinatura da Ordem de Início dos Serviços, 100% (cem por 
cento) do atendimento de internação dos leitos de UTI, nos quantitativos especificados na proposta 
apresentada pela CONTRATADA. 

6.16. Informar diariamente à Coordenadoria do Pronto Socorro Municipal, o censo diário de 
pacientes internados através de solicitação formal, por médico, ou outro que porventura venha 
substituí-lo. 

6.17. 0 censo diário de pacientes internados deverá conter os dados e informações solicitadas pelo  
CROSS,  ainda, aquelas porventura designadas pelo CONTRATANTE à Coordenadoria do Pronto 
Socorro Municipal e Secretaria Municipal de Saúde, observadas e atendidas as regras estabelecidas 
pelo Sistema Nacional de Regulação. 

6.18. Alimentar e atualizar, sistemática e rotineiramente, os componentes de Regulação da 
Secretaria Municipal de Saúde, mediante a utilização do "Sistema  CROSS  de Regulação", ou outro 
que venha substituí-lo, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, assim como, todos os sistemas 
de informações do Ministério da Saúde, incluindo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde — CNES, o Sistema de Informações Hospitalares — SIH, e outros sistemas de informações que 
venham a ser implementados no âmbito do SUS, em substituição ou em complementação a estes. 
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6.19. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

6.20. Atender as normas de habilitação e as respectivas Portarias do Ministério da Saúde e 
regulamentações da AN VISA que normatizam o regular funcionamento destes serviços. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Efetuar os pagamentos dos serviços nos prazos e condições definidos neste Termo de 
Referência, de acordo com a vaga cedida pela coordenadoria do Pronto Socorro Municipal, após a 
prestação de contas pela empresa CONTRATADA. 

7.2. Os pagamentos serão realizados após a prestação de contas pela empresa contratada 

7.3. Acompanhar e fiscalizar os serviços. 

7.4. Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessários ao fiel cumprimento do Contrato. 

7.5. Notificar a CONTRATADA por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços. 

7.6. Os pagamentos serão realizados após a conferência da planilha cedida entre o setor de 
regulação do Pronto Socorro Municipal e a planilha da empresa contratada. 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A indicação do preço unitário referente a cada diária de leito de UTI e leitos de enfermaria 

8.2. A indicação do preço unitário referente a cada diária de leito de UTI e leito de enfermaria, que 
não tiver sido ocupado, desde que disponibilizado à Secretaria Municipal de Saúde. 

8.3. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais de sua 
atividade, incluindo os custos com os equipamentos e todos os insumos necessários para realização 
dos exames e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, bem como as demais 
despesas diretas e indiretas. 
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