
29/03/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000017044728 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21274108&infra_sistema=… 1/30

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a seleção de instituição sem fins lucrativos qualificada
como Organização Social em Saúde, visando a celebração de Contrato de Gestão para o gerenciamento, a
operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em regime de 12 horas/dia na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA, localizada à Avenida Ulisses Guimarães esquina com Avenida
Contorno, Bairro Esperança, s/nº, Goianésia – GO, CEP: 76.383-637 definido neste Termo de Referência e
seus Anexos. 
1.2. A Policlínica em questão deverá atender a Macrorregião Centro Norte do Plano Diretor de
Regionalização do Estado, composta por 1.089.198 habitantes. A área de abrangência é composta por
05 (cinco) microrregiões de saúde e 60 Municípios:

Norte: Bonópolis, Campinaçu, Estrela do Norte, Formoso, Minaçu, Montivdiu do Norte, Mundo Novo,
Mutunópolis, Novo Planalto, Porangatu, Santa Tereza de Goiás, São Miguel do Araguaia, Trombas;
Serra da Mesa: Alto Horizonte, Amaralina, Campinorte, Colinas do Sul, Hidrolina, Mara Rosa,
Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás, Uruaçu;
Pirineus: Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás,
Gameleira de Goiás, Goianápolis, Pirenópolis, Terezópolis de Goiás;
São Patrício I: Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Ceres, Crixás, Guarinos, Ipiranga de Goiás,
Itapaci, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás, Rialma, Rianápolis,
Rubiataba, Santa Isabel, São Luiz do Norte, São Patrício, Santa Terezinha de Goiás, Uirapuru, Uruana;
São Patrício II: Barro Alto, Goianésia, Itaguaru, Jaraguá, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita
do Novo Destino, Vila Propício.

1.3. A construção da Policlínica de Goianésia encontra-se em fase final, sendo supervisionada pela Secretaria
de Estado da Saúde – SES/GO e sua conclusão ocorrerá ao término do Chamamento Público.
1.4. A aquisição de equipamentos está sendo realizada gradativamente pela Superintendência de Gestão
Integrada. Porém, nada obsta a aquisição de outros equipamentos que venham a ser identificados como
essenciais durante a tramitação deste Instrumento de Convocação ou ainda durante a execução das atividades,
desde que respeitadas as exigências legais para tal finalidade.
1.5. As atividades assistenciais da Policlínica iniciarão imediatamente após a conclusão do processo de
seleção da entidade parceira qualificada como Organização Social em Saúde.

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
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2.1. A presente contratação se justifica em razão da necessidade de se selecionar a melhor proposta, com base
nos princípios administrativos da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, bem como em
critérios técnicos, para a contratação de serviços destinados às atividades da POLICLÍNICA REGIONAL -
UNIDADE GOIANÉSIA, Chamamento Público nº 062019 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
2.2. A POLICLÍNICA REGIONAL será uma Unidade Especializada de Apoio Diagnóstico e orientação
terapêutica, com serviços de consultas clínicas com médicos de diversas especialidades. Possuirá todo suporte
para realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e oferta de pequenos procedimentos.
2.3. Por meio da Policlínica, o Governo do Estado de Goiás promoverá serviços especializados de média
complexidade e alta resolutividade em articulação com a atenção básica e assistência hospitalar, oferecendo à
população da região o acesso ambulatorial às especialidades médicas diversas.
2.4. A Rede de Policlínicas Regionais será estruturada através da implantação das Unidades Especializadas de
Apoio Diagnóstico e Terapêutico que atenderão as Regiões de Saúde de Goiás, proporcionando atendimento
acessível e resolutivo aos cidadãos do Estado.
2.5. O modelo de Policlínicas encontra-se disseminado em estados como São Paulo, Bahia, Ceará e Paraná,
oferecendo um conjunto de ações e serviços de alta resolutividade para cada especialidade ofertada, conforme
os processos clínicos ou problemas de saúde mais relevantes e/ou prevalentes em cada região.
2.6. Visam fornecer diagnóstico precoce e tratamento oportuno, melhoram o prognóstico, reduzem os custos
da assistência médica hospitalar, ampliam os serviços ambulatoriais de forma regionalizada, absorvendo os
serviços de maior complexidade para os quais as Unidades Básicas de Saúde não estão capacitadas.
2.7. Em regra, não possuem “porta aberta”, ou seja, recebem os pacientes encaminhados de forma
referenciada pelas Unidades Básicas de Saúde dos Municípios, por meio do Complexo Regulador Estadual,
com horário agendado. As vagas são disponibilizadas proporcionalmente ao número de habitantes de cada
município que compõem a região de abrangência da Policlínica.
2.8. Assim sendo, a POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA foi idealizada para atender a
população da Macrorregião Centro Norte, que possui uma população 1.089.198 habitantes e taxa de cobertura
da atenção básica de 93,50%. A tabela abaixo apresenta o número de habitantes e as taxas de cobertura da
atenção básica das regiões de saúde que compõem a referida macrorregião.
Tabela 1. População e cobertura da atenção básica nas regiões de saúde de abrangência da Policlínica

Macrorregião População
Cobertura da
Atenção
Básica

Centro Norte – 60 Municípios 1.089.198 93,50%
Regiões de Saúde (05)   
Norte
Bonópolis, Campinaçu, Estrela do Norte, Formoso, Minaçu, Montivdiu do Norte, Mundo
Novo, Mutunópolis, Novo Planalto, Porangatu, Santa Tereza de Goiás, São Miguel do
Araguaia, Trombas

140.321 95,30%

Serra da Mesa
Alto Horizonte, Amaralina, Campinorte, Colinas do Sul, Hidrolina, Mara Rosa,
Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás, Uruaçu

125.947 98,30%

Pirineus
Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás,
Gameleira de Goiás, Goianápolis, Pirenópolis, Terezópolis de Goiás

488.380 95,41%

São Patrício I
Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Ceres, Crixás, Guarinos, Ipiranga de Goiás,
Itapaci, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás, Rialma,
Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, São Luiz do Norte, São Patrício, Santa Terezinha de
Goiás, Uirapuru, Uruana
 

167.159 87,25%
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São Patrício II
Barro Alto, Goianésia, Itaguaru, Jaraguá, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita
do Novo Destino, Vila Propício

167.391 91,28%

 
2.9. O modelo de gestão das Policlínicas será por meio da contratualização com Organizações Sociais, que
visa fomentar a descentralização de atividades e serviços desempenhados por órgãos ou entidades públicas
estaduais para pessoas jurídicas de direito privado de fins lucrativos.
2.10. Cabe ressaltar que o modelo de parceria com entidades sem finalidade lucrativa está regulamentado pela
legislação federal bem como pelo Governo do Estado de Goiás por meio de legislação própria (Lei Estadual
nº 15.503 de 28 de dezembro de 2005, e alterações posteriores).
2.11. A implantação do modelo de contratualização de serviços de saúde por meio dessas parcerias é a
estratégia adotada pelo Governo de Goiás, a exemplo de diversos estados e municípios da Federação, para
aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e
qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário SUS com assistência
humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.
2.12. A gestão de Unidades de Saúde por meio de Organização Social se faz com a gestão de recursos
públicos, com ações direcionadas exclusivamente para o SUS, de forma gratuita, atendendo às políticas
públicas e metas prefixadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
2.13. Os principais benefícios da gestão de Unidades Hospitalares e/ou Ambulatoriais realizadas por meio de
uma Organização Social são:

Autonomia administrativa na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais com estruturação de
parcerias para descentralizar e diversificar as atividades relativas à prestação de serviços de saúde;
Agilidade na aquisição de medicamentos, insumos, serviços, equipamentos, reformas, criação de leitos,
etc.;
Contratação e gestão de pessoas mais flexível e eficiente, com subsequente incremento da força de
trabalho da Administração Pública e ampliação quanti e qualitativa da oferta dos serviços de saúde;
Agilidade na tomada de decisões.

2.14. As ações e serviços de saúde das unidades hospitalares sob gestão de Organização Social são garantidas
por meio de um Contrato de Gestão, instrumento no qual são detalhadas as metas de produção a serem
alcançados, os indicadores de desempenho e os processos de monitoramento, fiscalização e avaliação.
2.15. No que se refere à gestão organizacional em geral, a vantagem também é evidente quanto ao
estabelecimento de mecanismos de controles finalísticos, em vez de meramente processualísticos, porquanto a
avaliação dá-se pelo cumprimento efetivo e de qualidade das metas estabelecidas no respectivo contrato de
gestão. Odete Medauar aponta que:
 

O administrativista contemporâneo tem consciência da diversificação e capilaridade das funções do Estado atual,
realizadas, em grande parte, pela atuação da Administração Pública. Por conseguinte, o direito administrativo,
além da finalidade de limite ao poder e garantia dos direitos individuais ante o poder, deve preocupar-se em
elaborar fórmulas para efetivação de direitos sociais e econômicos, de direitos coletivos e difusos, que
exigem prestações positivas. O direito administrativo tem papel de relevo no desafio de uma nova sociedade
em constante mudança (ênfase acrescida)¹.
 

2.16. A eficiência produzida pelo modelo de gestão não implica em negar a legalidade, mas, ao contrário,
constitui componente relevante a ser introduzido na interpretação da lei, vinculando-a com a realidade dos
contratos de gestão. Assim, a eficiência em nada mitigará o princípio da legalidade, mas sim, trará para si uma
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nova lógica determinando que os resultados práticos alcançados possam ser avaliados sob os diversos prismas da
formalidade e abstração.

2.17. A introdução desse modelo de gestão otimiza o princípio da oportunidade para que a Administração
Pública cumpra seus deveres com eficiência. Outrossim, é fundamental para a Organização Social se vincular
aos direitos fundamentais, o que demanda, para a qualificação da entidade, a análise detida da previsão
estatutária para esta finalidade quanto do efetivo desempenho de ações voltadas à defesa, promoção e
proteção desses direitos.
2.18. A transferência da gestão, de uma unidade pública para uma entidade sem fins lucrativos, não afasta o
Estado de seus deveres constitucionais de assegurar a saúde a todos os brasileiros, apenas designa o
desenvolvimento de suas atividades para uma pessoa jurídica especializada, tecnicamente capaz de realizá-las.
Em nenhum momento, a política pública de saúde deixará de ser responsabilidade do Poder Público (Governo
Estadual). Mesmo administrado por uma Organização Social, caso haja problema ou descumprimento das
recomendações exaradas não só pelo órgão supervisor como pelos órgãos de controle, caberá a aplicação de
penalidades, devidamente previstas em cláusulas específicas dos Contratos de Gestão da SES/GO.
2.19. Esses aprimoramentos instituídos e planejados pela Gestão Estadual podem destacar o fortalecimento do
papel do Poder Público como gestor e definidor das políticas que devem ser executadas, quais sejam: a
regulação estatal dos processos de gestão dos bens púbicos, o aperfeiçoamento da avaliação, controle e
fiscalização dos contratos de gestão com atuação de equipe qualificada em gestão por resultados, maior
publicização das informações de prestação de contas objetivando maior transparência do modelo de parcerias
e ajustes do instrumento contratual objetivando adoção de novos parâmetros de desempenho, eficiência e
pagamentos mediante os resultados alcançados.
 

3. PREMISSAS ESTRATÉGICAS DA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA

3.1. Alta Resolutividade
3.1.1. Sempre que possível, o atendimento na Policlínica deverá ser o mais resolutivo possível, com consultas
e exames realizados no mesmo dia.
3.1.3. Para tanto, a Policlínica deve observar as seguintes diretrizes:

Organização do fluxo interno da unidade, especialistas e exames correspondentes necessários no
mesmo horário, de acordo com a linha de cuidado estabelecida.
Coleta de exames disponível durante todo o período de funcionamento da Policlínica e serviços de
patologia clínica contratados com agilidade para recolher e processar os exames em duas horas
(exames possíveis, respeitados os critérios técnicos). Os resultados dos exames devem ser enviados
por meio de sistema informatizado.
A Policlínica deverá ser informatizada de forma que os profissionais tenham acesso às informações
do paciente (procedimentos realizados, documentação, etc.) a qualquer tempo.
A Policlínica deverá ser estruturada para oferecer laudos de resultados da forma mais ágil possível.

3.2. A forma de encaminhamento
3.2.1. As solicitações de consultas especializadas serão realizadas pelas Unidades Básicas de Saúde
municipais (UBS) da macrorregião  centro norte ou de acordo com a pactuação regional. O agendamento será
feito pelo Complexo Regulador Estadual (CRE).
3.2.2. A marcação de consultas se dará por meio de um sistema informatizado – “online”, facilitando a
escolha pelo usuário do melhor dia e horário. Propõe-se que o paciente seja encaminhado com uma guia de
referência com as informações necessárias para avaliação.
3.3. Acompanhamento dos pacientes
3.3.1. Os pacientes não devem ter atendimento sequencial programado de rotina na Policlínica, para
possibilitar o acesso de novos usuários com necessidades de confirmação do diagnóstico e tratamento
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especializado, salvo os casos que necessitarem de tratamento programado (ex: sessões, consultas).
3.3.2. No acompanhamento, deve-se assumir  os conceitos de contra-referência e referência, com retorno do
paciente para a rede de atenção básica ou hospitalar de maior complexidade, conforme cada caso. De forma
hipotética ideal, cada paciente deverá ter sua necessidade atendida em consulta única, sendo aceitável um
máximo de três a quatro consultas para resolução definitiva do caso, salvo os casos que necessitem de
assistência contínua, que deverão ser bem definidos pela equipe gestora.
3.3.3. Para a referência e contra referência do paciente atendido na Policlínica, deve-se considerar o risco e o
agravo do paciente para o encaminhamento, que pode ser para a unidade básica ou outro serviço especializado
de média e alta complexidade.
3.4. Perfil do atendimento da Policlínica
3.4.1. De forma ideal, o perfil assistencial da unidade foi definido em conjunto com os diferentes gestores de
serviços em saúde.
3.4.2. Neste documento foram consideradas as especialidades necessárias de acordo com as demandas
reprimidas em consultas médicas e exames nos municípios de abrangência, a partir de interações com a equipe
técnica da Superintendência de Atenção Integral à Saúde – SAIS da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
3.4.3. Procedeu-se análise do perfil epidemiológico da região de abrangência da Policlínica e dos parâmetros
de necessidades previstos na Portaria GM/MS nº 1631, de 01 de outubro de 2015 e outros estudos técnicos
pertinentes.
3.4.4. De forma complementar, os dados de produção da região de implantação da Policlínica foram avaliados
para definir as especialidades médicas e o quantitativo das consultas e exames.
3.5. Integração dos especialistas com a atenção primária
3.5.1. Essa integração visa propiciar retaguarda para as equipes de saúde da atenção básica (Unidades Básicas
de Saúde- UBS e Unidades da Estratégia de Saúde da Família- UESF) com a finalidade de auxiliar e subsidiar
as tomadas de decisões dos profissionais da atenção básica.
3.5.2. A integração deve incluir técnicas inovadoras, com utilização de telemedicina e videoconferências,
além de reuniões técnicas presenciais.
3.6. Caracterização da Policlínica Regional
3.6.1. A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA é uma Unidade Especializada de Apoio
Diagnóstico e orientação terapêutica, com serviços de consultas clínicas de diversas especialidades. Possui
suporte para realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e oferta de pequenos
procedimentos. Está configurada para prestar atendimento de alta resolutividade em consultas e exames sendo
realizados no mesmo dia, sempre que possível.
3.6.2. A Unidade está localizada à Avenida Ulisses Guimarães esquina com Avenida Contorno, Bairro
Esperança, s/nº, Goianésia – GO, CEP: 76.383-630. Funcionará de segunda à sexta-feira, no mínimo 12 horas
diárias, das 07h00 às 19h00, e integra a Rede Estadual de Policlínicas de Goiás, sendo responsável pelo
atendimento de média complexidade em Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica. A Unidade possui a
previsão de 26 consultórios destinados à assistência médica e multiprofissional, 01 laboratório e 16 salas
destinadas à execução de exames de imagem.
3.6.3. A estrutura física poderá ser aproveitada conforme a demanda de serviços local, bem como as
especialidades médicas e multiprofissionais a serem definidas. Ademais, a possibilidade de inclusão de
serviços poderá exigir a adequação dos dias e horários de funcionamento da unidade.
3.6.4. Os serviços devem observar às Políticas Nacional e Estadual de Referência de Média Complexidade,
definidas por meio das normas emanadas pelo Ministério da Saúde - MS e pela SES/GO e tem como objetivo
principal o apoio às necessidades da Atenção Básica.
3.6.5. Ponto de Atenção das Linhas de Cuidado de Alta Resolubilidade – O Serviço deve ser estruturado como
ponto de atenção nas linhas de cuidado definidas de acordo com as prioridades regionais.
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3.6.6. As linhas de cuidados são “conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento
de determinado risco, agravo ou condições específicas do ciclo de vida, a ser ofertado de forma articulada
por um dado sistema de saúde, com base em protocolos clínicos”.
3.6.7. Devem abranger a definição de ações, procedimentos diagnósticos e terapêuticos, itinerários,
parâmetros de atenção e recursos necessários a sua estruturação. A implantação da linha de cuidado em
determinado sistema deve ter como base a relevância epidemiológica de riscos e agravos e a prioridade de
atenção definida por políticas setoriais.
3.6.8. O objetivo é oferecer qualidade e eficácia na assistência por meio de titulação apropriada do
profissional, tempo médio de consulta adequado, garantia de educação continuada dos profissionais,
abordagem integral do processo saúde-doença, atuação multiprofissional e interdisciplinar, ênfase nas ações
educativas e no autocuidado, projeto terapêutico individualizado, estratificação do risco do paciente,
considerando o usuário como protagonista do plano de cuidado.
3.6.9. O acolhimento do paciente deve ser efetuado de forma humanizada já na recepção do paciente,
incluindo a garantia de agendamentos nos seguimentos dos casos diagnosticados.
3.7. Período pré-operacional
3.7.1. Em função do caráter inovador deste tipo de serviço e também dos desafios para os gestores municipais
e estaduais das redes de saúde na utilização adequada dos recursos disponibilizados - como consultas médicas
e não médicas especializadas, procedimentos e exames diagnósticos, a SES/GO irá adotar um cronograma
específico para a ativação progressiva com objetivo de evitar repasses financeiros desproporcionais ao volume
assistencial.
3.7.2. Esse período tem a duração programada de 90 dias e envolve realização de ajustes e escalonamento das
metas. Durante esse período, o PARCEIRO PRIVADO identificará a melhor disposição para os consultórios e
equipamentos, dentro da unidade.
3.7.3. Os repasses rotineiros dos recursos financeiros estão definidos no Contrato de Gestão e regulamentados
no Anexo Técnico da Minuta Contratual IV – Sistema de Repasse (Regras e Cronograma do Sistema de
Repasse e Sistemática e Critérios de Repasse).

 

4. DEFINIÇÃO DO PERFIL E DOS SERVIÇOS

4.1. A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA será uma unidade ambulatorial de alta
resolutividade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas, aptos a realizar
procedimentos de média complexidade, através de serviços de atendimento médico especializado em
consultas médicas, cirurgias ambulatoriais e serviço de apoio e diagnóstico.
4.2. O atendimento ambulatorial deverá funcionar, no mínimo, 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira.
4.3. Recursos Humanos
4.3.1. Gerencial: Diretor Geral (Gestor), Diretor Técnico (Médico), Diretor Administrativo e Financeiro e
Diretoria Assistencial - Gerência de Enfermagem.
4.3.2. Médicos diversas especialidades: Anestesiologia, Cardiologia, Dermatologia (Telemedicina),
Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Pediatria,
Obstetrícia (pré-natal de alto risco), Oftalmologia, Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia,
Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Médico da Família.
4.3.3. Outros profissionais de Nível Superior: Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Odontologia.
4.4. Proposta de Serviços
4.4.1. Para a POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA serão consideradas as seguintes linhas
de serviços:
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Atendimento Ambulatorial (Primeira consulta, Interconsulta, Consultas subsequentes (retornos),
Procedimentos terapêuticos realizados por especialidades não médicas):

Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede/UBS –
Unidades Básicas de Saúde para atendimento a uma determinada especialidade médica e não
médica.
Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em outra
especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição.
Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em todas
as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de saúde,
quanto às subsequentes das interconsultas.
Os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais como sessões
de Fisioterapia, Psicoterapia, etc., a partir do 2º atendimento devem ser registrados como
procedimentos terapêuticos realizados (sessões) em especialidades não médicas.

Cirurgias menores ambulatoriais (cma):
As cirurgias menores ambulatoriais (cma) são aqueles procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou
diagnósticos que não requerem internações hospitalares. São realizados com anestesia local ou
troncular, em consultório, sem a presença do médico anestesista e dispensam cuidados especiais
no pós-operatório.

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: contemplará os pacientes atendidos na Policlínica
e será disponibilizado para a Rede, visando atender os municípios que integram a Região. Há a previsão
dos seguintes exames:

Audiometria, Colposcopia, Endoscopia Digestiva Alta/colonoscopia/cistoscopia,
Eletrocardiografia, Ecocardiografia/ Doppler Vascular/ Ultrassonografia, Exames Oftalmológicos
(Tonometria, Teste Ortóptico, Campimetria, Mapeamento de Retina, Biometria Ultrassônica e
outros), Eletroencefalografia, Eletroneuromiografia, Espirometria, Holter/MAPA, Mamografia,
Nasofibroscopia, Radiologia Simples, Teste Ergométrico, Urodinâmica, Patologia Clínica.
Sessões de tratamentos: hemoterapia, litotripsia e hemodiálise.

4.5. Programas Especiais
4.5.1. Transporte gratuito de pacientes para a Policlínica Regional
4.5.1.1. O PARCEIRO PRIVADO deverá disponibilizar pelo menos 2 (dois) veículos automotores tipo micro-
ônibus, na versão rodoviária, com elevador rodoviário (DPM - Dispositivo Móvel de Poltrona), equipados
com ar-condicionado e rede wifi, que irão circular pelas cidades da macrorregião e levarão os pacientes até a
POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA.
4.5.1.2. Os roteiros dos veículos deverão ser planejados conforme a demanda da região, tão logo a OSS
assuma a gestão da unidade especializada.
4.5.2. Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
4.5.2.1. O serviço de dispensação de medicamentos de alto custo tem como objetivo melhorar o acesso dos
usuários do SUS aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e
descentralizar o Programa de Dispensação para as Policlínicas que serão implementadas nas macrorregiões de
saúde, de acordo com a Portaria nº 1.554/2013 e normatizações vigentes.
4.5.2.2. Compete à Central de Medicamentos de Alto Custo – Juarez Barbosa a dispensação, o
assessoramento e a supervisão das ações do Programa de dispensação de medicamentos do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) executadas pelo PARCEIRO PRIVADO.
4.5.2.3. Cabe ao PARCEIRO PRIVADO controlar os estoques de medicamentos sob sua responsabilidade e
armazená-los conforme condições exigidas pelo fabricante e legislação sanitária vigente, receber e conferir a
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documentação de adesão ao Programa do CEAF, tanto para abrir como para renovar os processos, conforme a
Portaria n° 1.554/2013 – GM/MS.
4.5.3. Carreta da Prevenção ao Câncer
4.5.3.1.  A carreta da prevenção é uma unidade móvel da Policlínica para desenvolver ações de prevenção do
câncer nos municípios que compõem a região de abrangência.
4.5.3.2. Tem como objetivo implantar, manter e monitorar o programa de Rastreamento e prevenção ao câncer
de mama e colo uterino por meio da realização dos exames de mamografia e papanicolau, e permitir o
diagnóstico precoce (quando a chance de cura é de 95%).
4.5.3.3. Deverá oferecer, minimamente, exames de Mamografia e Papanicolau a todas as mulheres que se
enquadrem nos critérios de inclusão, ou seja, que estejam na faixa etária do rastreamento, 40 a 69 anos para
mamografia, 25 a 64 anos para o papanicolau e que residam na região de saúde.
4.5.3.4. Os resultados dos exames deverão ser encaminhados para o endereço do paciente. Laudos normais, ou
seja, sem achados de malignidade e que não necessitem de exames complementares, serão encaminhados para
a unidade básica de saúde da região onde a unidade móvel forneceu atendimento. O paciente que necessite de
exame complementar (compressão, magnificação, ou ultrassonografia mamária) será convocado pela equipe
de enfermagem e/ou serviço social da Policlínica para realização do mesmo conforme agendamento prévio.
4.5.3.5. A unidade móvel deverá contar com técnicos de radiologia, técnicos de enfermagem, enfermeiro e
motorista.
4.5.3.6. O valor da locação e/ou comodato da carreta da prevenção ao câncer já foram previstos na elaboração
do custeio total da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA.
4.6. Inclusão de Novos Serviços
4.6.1. Considerando a necessidade da região, o PARCEIRO PRIVADO deverá apresentar à SES/GO, no prazo
de 02 (dois) mês após a assinatura do contrato de gestão, projeto para implantação do serviço de hemodiálise,
incluindo as adequações na estrutura física, caso necessário, cronograma de aplicação e estimativa do
orçamento discriminada para o investimento e custeio, que será analisada e homologada por meio de Termo
Aditivo ao contrato.
4.6.2. Após aprovação do projeto pela SES/GO, serão repassados para o PARCEIRO PRIVADO, a título de
investimento, os recursos necessários para adequação da estrutura física e aquisição dos equipamentos
necessários.
4.6.3. Os valores atinentes aos investimentos serão definidos em procedimento específico, onde será
pormenorizada a necessidade, demonstrada a compatibilidade do preço ao praticado no mercado, detalhado o
valor e o cronograma de repasse.
 

5. ESTRUTURA FÍSICA

5.1. A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA possui arquitetura horizontalizada, composta
por dois blocos, com uma área total construída de 3.775,00 m².
5.2. Dispõe de recepções, salas de espera, 26 consultórios e 16 salas para exames, posto de coleta do
laboratório, farmácia, posto de enfermagem, central de esterilização de material, além de salas destinadas à
administração.
5.3. A distribuição física poderá ser adequada pelo PARCEIRO PRIVADO que considerará a distribuição dos
fluxos internos do atendimento, conforme as especialidades de atendimento propostas pelo PARCEIRO
PÚBLICO.

 

6. MODELO DE GESTÃO E METAS
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6.1. O modelo de gestão para gerenciamento dos serviços em parceria com Organizações Sociais deverá
respeitar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, preservando a missão da Secretaria de
Estado da Saúde – SES, a legislação ambiental e normas sanitárias, metas de produção com qualidade e
eficiência para assistir de forma abrangente os usuários.
6.2. O PARCEIRO PRIVADO terá o compromisso de cumprir as obrigações fiscais e financeiras, prestar
informações periódicas acerca do funcionamento da unidade, além de quantificar as metas alcançadas, por
meio de sistema informatizado que guardará conexão com os sistemas utilizados pelo PARCEIRO PÚBLICO.
6.3. As metas de produção da POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA foram estimadas para
o período de vigência do Contrato de Gestão, 48 (quarenta e oito) meses, e compõem o Anexo II –
Indicadores e metas de produção/desempenho (atividades mínimas a realizar), deste documento.

 

7. DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO

7.1. A Organização Social em Saúde deverá apresentar projeção orçamentária com despesa operacional
mensal máxima de acordo com o Sistema de Repasse descrito no Anexo Técnico da Minuta Contratual IV –
Sistema de Repasse (Regras e Cronograma do Sistema de Repasse e Sistemática e Critérios de Repasse),
perfazendo uma despesa mensal e anual máxima de:

a) Para o primeiro ano, o valor mensal para o custeio da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
GOIANÉSIA será escalonado conforme as metas estabelecidas, sendo R$ 966.555,30 (novecentos
e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) para o primeiro
mês, R$ 1.086.735,03 (hum milhão, oitenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e três
centavos) para o segundo mês, R$ 1.412.236,45 (hum milhão, quatrocentos e doze mil, duzentos e
trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) para o terceiro mês e a partir do quarto mês o valor
mensal será de R$ 1.569.665,84  (hum milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e
sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
b) Do segundo ao quarto ano, o valor mensal para o custeio será de R$ 1.569.665,84 (hum milhão,
quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos),
totalizando R$ 18.835.990,08 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e
noventa reais e oito centavos) ano para custeio da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
GOIANÉSIA.
d) Para a vigência total do Contrato de Gestão (48 meses): R$ 74.100.489,58 (setenta e quatro
milhões, cem mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

 

8. DO REPASSE FINANCEIRO

8.1. O pagamento será efetivado mediante a liberação de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais gradativas,
conforme descrito no Anexo Técnico da Minuta Contratual IV – Sistema de Repasse (Regras e Cronograma
do Sistema de Repasse e Sistemática e Critérios de Repasse), sendo o valor composto de uma parte fixa
correspondente a 90% (noventa por cento) do orçamento mensal e uma parte variável correspondente a 10%
(dez por cento) com base na avaliação de indicadores de desempenho.
8.2. As parcelas mensais serão repassadas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.
 

9. DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. A avaliação mensal será efetivada em relação às quantidades especificadas para cada modalidade de
atividade assistencial até o dia 10 do mês subsequente, para que sejam efetuados os devidos pagamentos de
recursos. As informações mencionadas serão encaminhadas por meio de formulários definidos pela Secretaria
Estadual de Saúde e por meio dos registros no Sistema de Informação Ambulatorial - SIA.
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 9.2. A cada trimestre será realizada a consolidação dos dados do período com análise conclusiva para
avaliação e pontuação dos indicadores inerentes à parte variável do contrato de gestão, quais sejam os
indicadores de desempenho. E, a cada semestre, ocorrerá a avaliação da parte fixa das metas de produção.
 
 

 ¹MEDAUAR, O. O direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

 

ANEXO I

INFORMAÇÕES SOBRE A POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA

1. INFORMAÇÕES POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA
1.1. A POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA realizará procedimentos de média
complexidade com ênfase no atendimento ambulatorial de alta resolutividade em diagnóstico e orientação
terapêutica para diferentes especialidades médicas. Deverá funcionar de segunda a sexta feira, no mínimo 12
horas diárias, das 7:00h às 19:00h.
1.2. Será referência para o atendimento dos pacientes encaminhados prioritariamente pelas Unidades Básicas
de Saúde ou de acordo com a pactuação regional.
1.3. A Policlínica dispõe de recepções, salas de espera, 26 consultórios, 16 salas para exames, posto de coleta
do laboratório, farmácia, posto de enfermagem, central de esterilização de material, além de salas destinadas à
administração.
1.4. A distribuição física poderá ser adequada pelo PARCEIRO PRIVADO, que irá considerar a distribuição
dos fluxos assistenciais internos.
 
2. PRESSUPOSTOS E DEFINIÇÕES
2.1. A Policlínica, na sua concepção, está definida para ser uma unidade ambulatorial de alta resolutividade
em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas, aptos a realizar procedimentos
de média complexidade, por meio de serviços de atendimento especializado em consultas médicas e
multiprofissionais, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e serviço de apoio diagnóstico e terapêutico.
2.2. As cirurgias ambulatoriais estão definidas como intervenções ambulatoriais que não demandam
internação hospitalar.
2.3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT. Entende-se por SADT a disponibilização de
exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico à pacientes atendidos na Policlínica e encaminhados pelo
Complexo Regulador Estadual.
2.4. Projetos especiais e novas especialidades de atendimento. Caso ao longo da vigência do contrato, em
comum acordo entre as partes, a Contratada, ou a SES/GO, se propuserem a realizar outros tipos de
atividades, diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de novas atividades diagnósticas e/ou
terapêuticas, seja pela realização de programas especiais para determinado tipo de patologia, essas atividades
deverão ser previamente estudadas, pactuadas e autorizadas pela SES/GO. Essas atividades serão autorizadas
após análise técnica, quantificadas separadamente do atendimento rotineiro da Policlínica, sendo, então,
elaborado o orçamento econômico-financeiro, discriminado e homologado por meio de Termo Aditivo ao
contrato de gestão.
2.5. Gerenciamento e Atendimento da Policlínica
2.5.1. Tendo em vista que a POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA funcionará com o perfil
descrito sob Contrato de Gestão, cabe a SES/GO definir o perfil assistencial da unidade, planejar metas
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assistenciais e de qualidade, monitorar e avaliar os indicadores de desempenho e econômico financeiros
definidos nesse contrato.
2.5.2. A contratada deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, e
quantitativo compatível para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados. Deverá obedecer às Normas
do Ministério da Saúde – MS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, especialmente a Norma
Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, assim
como as Resoluções dos Conselhos Profissionais.
2.5.3. A Policlínica Regional deverá possuir um responsável técnico (médico), com registro no respectivo
conselho de classe.
2.5.4. O médico designado como Diretor/Responsável Técnico da Unidade, somente poderá assumir a
responsabilidade técnica por uma única unidade cadastrada pelo SUS.
2.5.5. A equipe médica será disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços e
composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título ou certificado da especialidade
correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (Resolução CFM nº. 1634/2002),
ensejando que a unidade realize a atividade assistencial quantificada no contrato.
2.5.6. A unidade deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais e de
atendimento escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável Técnico. As rotinas abordarão todos
os processos envolvidos na assistência,  contemplando desde os aspectos organizacionais até os operacionais e
técnicos.
2.5.7. O Prontuário Único do Paciente será obrigatório, com as informações completas do quadro clínico e sua
evolução, intervenções e exames realizados, todos devidamente escritos de forma clara e precisa, datados e
assinados pelo profissional responsável pelo atendimento (médicos, equipe de enfermagem, nutrição e demais
profissionais de saúde que o assistam).
2.5.8. A Policlínica disporá de serviços de informática com sistemas que permitam a integração com a rede
assistencial de referência e contra referência, por meio eletrônico, favorecendo o processo de agendamento de
consultas e procedimentos a serem realizados na unidade. O referido sistema de informação contemplará, no
mínimo, o registro dos atendimentos realizados, exames complementares, controle de estoques (almoxarifado
e farmácia), prontuário médico (observando o disposto na legislação vigente, incluindo a Resolução CFM nº.
1.639/2002), serviços de apoio e relatórios gerenciais, que permitam o acesso via Internet (WEB) pela
SES/GO  e atendam aos indicadores e informações especificados no Contrato de Gestão. Caberá à contratada
a instalação da rede de informática, bem como a aquisição de sistemas e programas e o encaminhamento dos
relatórios para a SES/GO.
2.5.9. Havendo a disponibilização pelo PARCEIRO PÚBLICO de sistema de informação próprio para
monitoramento, controle e avaliação, deverá o PARCEIRO PRIVADO aderir ao sistema e permitir a
migração automática e eletrônica de dados assistenciais e financeiros diretamente do Sistema de Informação
de Gestão Hospitalar.
2.5.10. A unidade desenvolverá uma Política de Gestão de Pessoas, assim como implantará e desenvolverá
uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR – 32/2005 do
MTE. A gestão da POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA respeitará a Legislação
Ambiental incluindo a posse de toda a documentação exigida.
2.5.11. Informar a taxa de absenteísmo mensal dos funcionários e colaboradores de acordo com o vínculo.
2.5.12. A Direção da Unidade deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir toda a documentação exigida.
2.5.13. O Núcleo de Manutenção Geral – NMG. que contemple as áreas de manutenção preventiva e
corretiva, predial, hidráulica, e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de equipamentos de saúde,
será obrigatório.
2.5.14. O PARCEIRO PRIVADO deverá se responsabilizar pela realização de vigilância epidemiológica de
doenças de notificação compulsória, quando existentes, assim como ações relacionadas a outros agravos de
interesse epidemiológico.
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2.5.15. O PARCEIRO PRIVADO deverá desenvolver, manter e efetivar rede interna de prevenção e combate
a todas as formas de assédio moral e assédio sexual, além de organização de serviços/comissões para
solução/mediação de conflitos, com protocolo adequado para a situação.
2.5.16. O PARCEIRO PRIVADO deverá assegurar a implantação e manutenção do Programa de Integridade,
em atendimento à Lei nº 20.489, de 10 de junho de 2019 e alterações posteriores.
2.5.17. O rol de leis e normas sanitárias nos quais a gerência da Policlínica deverão se apoiar, dentre outras,
observando suas atualizações, são:

a) Lei 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde;

b) Lei 8.142/90 - define Formas de Financiamento e Controle Social do SUS;

c) Lei 11.788/08 - dispõe sobre o estágio de estudantes e alterações;

d) PNASS - Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde - define critérios e
parâmetros de caráter qualita�vos;

e) PNEPS - Polí�ca de Educação Permanente - define critérios e parâmetros para formação
e o desenvolvimento de profissionais e trabalhadores do SUS;

f) PT GAB/SES-GO 230 de 20/03/17 - regulamenta a realização de Pesquisas Cien�ficas em
Unidades da SES/GO.

g) PT GM/MS 67 de 21/02/1985 - define uso e condições sobre o uso de saneantes e
domissanitários (esta sofreu várias alterações e inclusões através das Portarias: 01/DISAD
-27/06/85; 607 -23/08/85; 15/MS/SVS -23/08/88; nº 05 – 13/11/89; 122 – 29/11/93;
 453/SNVS/DTN – 11/09/96; 843/MS/SVS – 26/10/98;

h) RDC 306 que complementa a RDC 50/2002, subs�tui a Portaria 1884 de 11/11/1994 -
 estabelece normas des�nadas ao exame e aprovação dos Projetos Físicos de
Estabelecimentos de Assistenciais de Saúde;

i) PT SVS/MS 453 – 01/06/1998 - aprova o Regulamento Técnico que estabelece as
diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnós�co médico e odontológico,
dispõe sobre o uso do raio-x diagnós�cos em todo território nacional e dá outras
providências;

j) PT MS/SAS 202 de 19/06/2001 - Estabelece diretrizes para a implantação,
desenvolvimento, sustentação e avaliação de inicia�vas de humanização nas Unidades
Assistenciais do Sistema Único de Saúde;

k) PT GM/MS 2616 de 12/05/98 - versa sobre a necessidade de toda ins�tuição de saúde
estabelecer o seu Plano de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde –
PCIRAS;

l) PT GM/MS 2.616 de 12/05/1998 - estabelece as diretrizes e normas para prevenção e
controle das infecções, inclusive criação e organização da CCIH e manutenção de Vigilância
Epidemiológica e Indicadores Epidemiológicos das Infecções Hospitalares;

m) PT GM/MS 2.529 de 23/11/2004 - ins�tui o subsistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar;

n) PT GM/MS 881 de 19/06/2011 - ins�tui, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar- PNHAH;

o) Resolução CFM 1.802/2006- Dispõe sobre a prá�ca do ato anestésico;

p) Lei 6.259 de 30/10/1975 – Dispõe sobre a organização de ações de vigilância
epidemiológica e estabelece normas rela�vas à no�ficação compulsória de doenças;
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q) Alimentação do Sistema NOTIVISA (Segurança do Paciente) e FORMSUS (Controle de
Infecção nos Serviços de Saúde);

r) Seguir a Nota Técnica ANVISA 02/2017 no que diz respeito aos Critérios de Diagnós�cos
de Infecções relacionadas à Associação à Saúde para No�ficações dos Indicadores
Regionais;

s) Garan�r às ví�mas de acidente com exposição à material biológico, o atendimento
conforme Resolução 17/2006 da CIB, no Hospital de Doenças Tropicais – HDT, ou outra
Unidade de Saúde de Referência, incluindo o fluxo de atendimento e no�ficações.

t) Buscar pela habilitação dos serviços realizados com auxílio do PARCEIRO PÚBLICO e
conforme diretrizes do SUS.

u) Normas e legislações vigentes que não entrem em conflito com o disposto neste Edital.

 
3. Ter constituídas e em permanente funcionamento, em cumprimento à Portaria Interministerial
MEC/MS nº 285/2015, de 24 de março de 2015, as comissões assessoras obrigatórias pertinentes a todos
os estabelecimentos hospitalares, que são:
3.1. Comissão de Análise e Revisão de Prontuários Médicos.
3.2. Comissão de Ética Médica e de Ética de Enfermagem.
3.3. Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial.
3.4. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e SESMT.
3.5. Comissão de Proteção Radiológica.
 
4. Programa de Residência Médica e Multiprofissional
4.1. A Policlínica Regional – Unidade Goianésia poderá funcionar como cenário de práticas para Residências
Médica e Multiprofissional e em Áreas Profissionais de Saúde, desenvolvidas pela Secretaria de Estado da
Saúde – SES/GO e gerenciadas pela Superintendência da Escola de Saúde de Goiás.
4.2. Os preceptores serão selecionados entre profissionais da saúde plantonistas e/ou diaristas da Unidade
Ambulatorial, de acordo com as especificidades de cada programa de residência, de preferência mestre ou
doutor, sendo, no mínimo, especialista em sua área profissional.
4.3. Os Programas de Residência Médica e Multiprofissional ou em Área Profissional da Saúde devem ser
executados em conformidade com as diretrizes e resoluções da CNRMS/MEC, sendo priorizados o padrão de
excelência e a qualidade da formação, com a definição adequada do número de tutores para cada área
profissional, assim como quantitativo pertinente de preceptores e um Coordenador de Programa.
4.4. O Programa de Residência em Área Profissional de Saúde poderá ser estabelecido por meio de Termo
Aditivo, após análise prévia, e em concordância entre o PARCEIRO PÚBLICO e PRIVADO quando se
definirá, por exemplo, a(s) área(s) de concentração, o número de vagas a serem disponibilizadas para cada
área, e a titulação mínima dos profissionais (coordenador, tutores e preceptores).
 
5. Estágios Curriculares
5.1. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições
de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
5.2. Os estágios no âmbito da SES/GO são gerenciados e regulados pela Superintendência de da Escola de
Saúde de Goiás. Os estágios são regulamentados pela Lei nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008.
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5.3. O PARCEIRO PRIVADO poderá disponibilizar anualmente vagas para estágios de cursos tecnólogos
para escolas técnicas e estágios para cursos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior
conveniadas com a SES/GO.
 
6. Programa de Educação Permanente
6.1. O PARCEIRO PRIVADO deverá propor Plano Anual de Capacitação (PAC) de seus colaboradores, em
cumprimento à Política Nacional de Educação Permanente do Ministério da Saúde. O PAC deve ser validado
e aprovado pela Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, em conformidade com a Política Estadual de
Educação Permanente em Saúde de Goiás (PEEPS-GO).
 
7. Vigência
7.1. O serviço objeto deste Termo de Referência deverão se iniciados a partir da data da outorga, podendo ser
prorrogado na forma legal.
7.2. O contrato celebrado com o PARCEIRO PRIVADO para a prestação dos serviços deste termo terá prazo
de vigência de 48 (quarenta e oito) meses.
 
8. Recursos Financeiros
8.1. A Organização Social deverá apresentar projeção orçamentária com despesa operacional mensal máxima
de acordo com o Sistema de Repasse descrito no Anexo Técnico IV da Minuta de Contrato, perfazendo uma
despesa mensal e anual máxima de:
8.1.1. O montante do orçamento econômico-financeiro da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
GOIANÉSIA é estimado em R$ 74.100.489,58 (setenta e quatro milhões, cem mil, quatrocentos e oitenta e
nove reais e cinquenta e oito centavos) meses do Contrato de Gestão.
8.1.2. Para o primeiro ano, o valor mensal para o custeio da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
GOIANÉSIA será escalonado conforme as metas estabelecidas, sendo R$ 966.555,30 (novecentos e sessenta
e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) para o primeiro mês, R$ 1.086.735,03 (hum
milhão, oitenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e três centavos) para o segundo mês, R$
1.412.236,45 (hum milhão, quatrocentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco
centavos) para o terceiro mês e a partir do quarto mês o valor mensal será de R$ 1.569.665,84  (hum milhão,
quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
8.1.3. Do segundo ao quarto ano, o valor mensal para o custeio será de R$ 1.569.665,84 (hum milhão,
quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos),
totalizando R$ 18.835.990,08 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa reais e
oito centavos) ano para custeio da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA.
 
9. REPASSE DE RECURSOS
9.1. O repasse dos recursos financeiros será efetuado até 30 (trinta) dias contados da outorga do Contrato de
Gestão e até o 5º dia útil dos meses subsequentes.

 

ANEXO II

INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO 
ATIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR
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O PARCEIRO PRIVADO deverá informar mensalmente os Resultados dos Indicadores de
Produção, que estão relacionados à QUANTIDADE de assistência oferecida aos usuários da POLICLÍNICA
REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA.

A produção realizada deve ser encaminhada até o 10º (décimo) dia de cada mês, em
relatórios ou instrumento para registro de dados de produção definidos pela Secretaria de Estado, que
padronizará o modelo de apresentação. Todavia, nada obsta que o PARCEIRO PÚBLICO solicite informações
adicionais em prazo diverso ao aqui definido para monitoramento, avaliação ou elaboração de relatórios.

São considerados como Metas de Produção, determinantes do pagamento da parte fixa, os
seguintes critérios:

a) Atendimento Ambulatorial: consulta em especialidade médica.
b) Atendimento Ambulatorial: consulta em especialidade não médica e processos

terapêuticos de média duração  (sessões/tratamentos).
c) Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais.
d) Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo - SADT: exames e ações de apoio

diagnóstico e terapêutico.
e) Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer (Carreta da Prevenção): exames diagnósticos.

 

1. ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Atendimento Ambulatorial para o 1º ano (especialidades médicas)

Consulta Médica 1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Primeira Consulta 776 1.100 1.430 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554
Interconsulta 120 183 478 517 517 517 517 517 517 517 517 517

Consultas
Subsequente 797 1.131 2946 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196

Total 1.703 2.414 4.854 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267

 

Atendimento Ambulatorial do 2º ao 4º ano (especialidades médicas)

Consulta Médica 1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Primeira Consulta 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554
Interconsulta 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517

Consultas
Subsequente 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196 3.196

Total 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267 5.267

 

Especialidades médicas  Especialidades médicas  
Acupuntura  Medicina do Trabalho  
Alergia/Imunologia  Nefrologia X
Anestesiologia X Neonatologia  
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Cardiologia X Neurocirurgia  
Cirurgia Cardiovascular  Neurologia X
Cirurgia Geral  Pediatria X
Cirurgia Pediátrica  Obstetrícia X
Cirurgia Plástica  Oftalmologia X
Cirurgia Vascular  Oncologia  
Dermatologia X Ortopedia/Traumatologia X
Endocrinologia X Ortopedia infantil  
Endocrinologia Infantil  Otorrinolaringologia X
Fisiatria  Pneumologia X
Gastroenterologia X Pneumologia infantil  
Genética Clínica  Psiquiatria  
Geriatria  Reumatologia X
Ginecologia X Urologia X
Hematologia X Clínico Geral  
Infectologia  Médico da Família X
Mastologia X   

 

Atendimento Ambulatorial para o 1º ano (especialidades não médicas)

Consulta Não
Médica

1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Primeira Consulta 400 480 639 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Sessões 871 1.045 1.394 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744
Total 1.271 1.525 2.033 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544

 

Atendimento Ambulatorial do 2º ao 4º ano (especialidades não médicas)

Consulta Não
Médica

1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Primeira Consulta 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Sessões 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744
Total 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544

 

Especialidades não médicas  
Enfermeiro X
Farmacêutico X
Fisioterapeuta X
Fonoaudiólogo X
Nutricionista X
Psicólogo X
Serviço Social X
Terapeuta Ocupacional  
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Odontologia X
Outros  

 

2. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS

Cirurgias ambulatoriais para o 1º ano (especialidades médicas)

Cirurgias Ambulatoriais 1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Cirurgia Maior Ambulatorial
(CMA) - - - - - - - - - - - -

cirurgia menor ambulatorial
(cma) 60 72 96 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Total 60 72 96 120 120 120 120 120 120 120 120 120

 

Cirurgias ambulatoriais do 2º ao 4º ano (especialidades médicas)

Cirurgias Ambulatoriais 1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Cirurgia Maior Ambulatorial
(CMA) - - - - - - - - - - - -

cirurgia menor ambulatorial
(cma) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Total 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

 

3. SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO – SADT

O Ambulatório oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados a pacientes EXTERNOS, isto é, àqueles
pacientes que foram encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde,
obedecendo ao fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, nas quantidades especificadas:

Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo – SADT Externo (âmbito hospitalar ou
exclusivamente ambulatorial) no 1º ano

SADT Externo 1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Radiologia 200 240 320 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Ultrassonografia 350 420 560 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Tomografia 100 120 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Endoscopia 100 120 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Mamografia 50 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total 800 960 1.280 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

 

Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo – SADT Externo (âmbito hospitalar ou
exclusivamente ambulatorial) do 2º ao 4º ano
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SADT Externo 1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Radiologia 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Ultrassonografia 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Tomografia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Endoscopia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Mamografia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Os exames para apoio diagnóstico e terapêuticos aqui elencados estão subdivididos de acordo com a
classificação utilizada pela NOAS - Norma Operacional de Assistência à Saúde/SUS para os procedimentos
do SIA/SUS - Sistema de Informação Ambulatorial e suas respectivas tabelas.
Deve-se ressaltar que o profissional anestesiologista poderá acompanhar os exames sempre que houver a
referida indicação clínica.

 

4. UNIDADE MÓVEL DE PREVENÇÃO AO CÂNCER (CARRETA DA PREVENÇÃO)

A carreta da prevenção é a Unidade Móvel da Policlínica que desenvolve ações de prevenção ao câncer de
mama e colo uterino por meio da realização dos exames de mamografia e Papanicolau.

Exames da Unidade Móvel de Prevenção do 1º ao 4 º ano

Carreta da Prevenção ao
Câncer

1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Mamografia 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140
Papanicolau 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Total 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540

 

 

ANEXO III

INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

O Parceiro Privado deverá informar mensalmente os Resultados dos Indicadores de
Desempenho, que estão relacionados à QUALIDADE da assistência oferecida aos usuários da unidade
gerenciada e mensuram a eficiência, efetividade e qualidade dos processos da gestão da Unidade.

Os indicadores de desempenho devem ser encaminhados, em relatórios ou instrumento para
registro de dados de produção definidos pela Secretaria de Estado, até o 10º (décimo) dia  de cada mês.

O quadro a seguir apresenta os indicadores para a avaliação e valoração a cada trimestre:

   Quadro-Síntese de Metas de Desempenho

Indicador Meta
Taxa de Absenteísmo de Consultas Médicas < 20%
Taxa de Absenteísmo de Consultas Não Médicas < 20%
Índice de Retorno Médico < 20%
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Perda Primária em Consulta Médica < 20%

 

1. Taxa de Absenteísmo de Consultas Médicas

Conceituação: Acompanha a não efetivação das consultas médicas previamente agendadas
para atendimento na Policlínica de Goianésia decorrente da ausência do paciente, identificando as razões para
o não comparecimento à consulta.

Este indicador é aferido mensalmente com base nos dados apontados no sistema de
informação da Policlínica. O relatório deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês
subsequente.

 
Fórmula: [total de consultas não realizadas/total de consultas agendadas] x 100

 

2. Taxa de Absenteísmo de Consultas Não Médicas

Conceituação: Acompanha a não efetivação das consultas não médicas previamente
agendadas para atendimento na Policlínica de Goianésia decorrente da ausência do paciente, identificando as
razões para o não comparecimento à consulta.

Este indicador é aferido mensalmente com base nos dados apontados no sistema de
informação da Policlínica. O relatório deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês
subsequente.

 
Fórmula: [total de consultas não realizadas/total de consultas agendadas] x 100

 

3.Índice de Retorno Médico

Conceituação: Mensura, indiretamente, a resolutividade da unidade e monitora a relação
primeira consulta/consulta subsequente desejada para este modelo de atendimento.

Este indicador é aferido mensalmente com base nos dados apontados no sistema de
informação da Policlínica.

O relatório deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.
 
Fórmula: [total de consultas subsequentes / Total de primeiras consultas + Total de

Interconsultas]

 

4. Perda Primária

Conceituação: Acompanha o desperdício das primeiras consultas médicas disponibilizadas
para a rede referenciada.

Este indicador é aferido mensalmente com base nos dados apontados no sistema de
informação da Policlínica. Permite estratificação por especialidade.

O relatório deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.
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Fórmula: [total de primeiras consultas disponibilizadas para a rede / Total de primeiras

consultas agendadas no ambulatório] x 100

 

 

ANEXO IV

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

Entende-se que a Proposta de Trabalho é a demonstração do conjunto dos elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da Unidade e o trabalho técnico gerencial definido
no objeto da seleção, com base nas indicações e estudos preliminares dos informes básicos deste Instrumento.
O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa das despesas referentes à execução das
atividades propostas, com definição de métodos e prazos de execução.
A Proposta deverá ser apresentada de forma sucinta e clara, evidenciando os benefícios econômicos e sociais,
abrangência geográfica a ser atendida, bem como seus resultados.
Título
Proposta de Trabalho para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da
POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIANÉSIA, que assegure assistência universal e gratuita à
população, conforme Chamamento Público nº XXX/2019.
Proposta de Modelo Gerencial
Este item deverá caracterizar o modelo gerencial da Proposta de Trabalho na POLICLÍNICA REGIONAL –
UNIDADE GOIANÉSIA, descrevendo:
 
Critério 1: ÁREA DE ATIVIDADE
Este critério contempla a adequação da Proposta de Trabalho de organização dos serviços e execução das
atividades assistenciais à capacidade operacional da Unidade e divide-se em dois grupos.
1. Organização de Atividade: os entes interessados apresentarão suas Propostas de Trabalho para
Organização da Unidade Hospitalar nos seguintes itens:

a) Implantação de Fluxos: fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritas,
externas e internas; fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos; fluxo
unidirecional para materiais esterilizados; fluxo unidirecional para roupas; fluxo unidirecional de
resíduos de saúde.
b) Implantação da Gestão: implantação de logística de suprimentos de insumos, materiais e
medicamentos; política de recursos humanos a ser implantada; proposta para regimento interno da
Unidade; proposta para regimento dos serviços multiprofissionais; proposta para regimento dos
serviços médicos.
c) Implantação de Processos: proposta de manual de protocolos assistenciais; proposta de manual
de rotinas administrativas para faturamento de procedimentos; proposta de manual de rotinas
administrativas para almoxarifado e patrimônio; proposta de educação em saúde/capacitação.

2. Incremento de Atividades: os entes interessados apresentarão incremento de atividades de acordo com os
seguintes critérios:

a) Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais.
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Critério 2: ÁREA DE QUALIDADE
Este critério expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços para a
eficácia das ações de assistência e a humanização das relações entre equipe profissional, usuários da
Policlínica e comunidade. Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva a partir da instituição de
comissões internas de monitoramento dos serviços e ações voltadas à Qualidade Subjetiva relacionadas com a
humanização das relações na Unidade.
1. Qualidade Objetiva: aquela que está orientada a obter e garantir a melhor assistência possível, dado o
nível de recursos e tecnologia existentes na Unidade. O ente interessado estabelecerá sua Proposta de
Trabalho para implantação de:

a) Comissões Técnicas, especificando Nome da Comissão; membros componentes;
objetivos/finalidade da Comissão; cronograma das atividades (frequência de reuniões; atas;
assuntos/temas a serem abordados, dentre outros); subordinação no cronograma da entidade
ambulatorial.
b) Organização específica do Serviço de Farmácia, membros que o compõe, horário de
funcionamento, utilização de sistema eletrônico.
c) Organização específica do Serviço de Arquivo de Prontuários Médicos: membros que o compõe,
quantitativo de funcionários, turnos de funcionamento, modelos de fichas, sistema de
arquivamento e controle, protocolos/regimento interno, Comissão de Revisões de Prontuários,
dentre outros aspectos pertinentes ao setor.
d) Descrição de funcionamento da Unidade de Estatísticas, membros que a compõem, turnos de
funcionamento, sistemática e metodologia de trabalho.
e) Monitoramento de indicadores de desempenho de qualidade, de produtividade e econômico-
financeiros: Indicadores selecionados, sistemáticas de aplicação de ações corretivas.
f) Apresentação de Protocolos Clínicos de Atendimento conforme o perfil descrito no Edital.
g) Regulamento e Manual de Normas e Rotinas.
h) Implantação de outras iniciativas e programas de Qualidade que o ente interessado já tenha em
desenvolvimento ou venha a desenvolver. Neste caso, deve apresentar um plano de organização
específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação, orçamento
previsto, e outros fatores pertinentes à proposta.

2. Qualidade Subjetiva: aquela que está relacionada com a percepção que o usuário (paciente e/ou
acompanhante) obtém de sua passagem pela Unidade. O ente interessado em sua oferta explicará as medidas
para promoção de relação humana e apoio social na comunidade interna e externa da Unidade, considerando
os seguintes aspectos:

a) Estruturar a informação aos usuários (pacientes e acompanhantes) acerca do processo de
Atenção, tanto em aspectos prévios (em quantos serviços implantará o consentimento informado),
e, especialmente, a informação durante o processo de atenção (lugares onde se efetuará a
informação, horários e frequência da informação, para cada um dos setores).
b) Proposta para a implantação de orientações quanto às formas de acomodação e conduta para os
acompanhantes.
c) Proposta para implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário com realização periódica de
Pesquisa de Satisfação do Usuário, estabelecendo como irá pesquisar a opinião ou nível de
satisfação do usuário: instrumento de pesquisa, frequência, sistemática das ações corretivas.
d) Implantação da Ouvidoria vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.
e) Proposta para implantação do Sistema de Contra Referencia à Atenção Primária.

 
Critério 3: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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Este critério identifica a capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem sucedidas na
gestão de unidades de saúde, a apresentação da estrutura da Direção, a implantação de serviços e
funcionamento de equipe interdisciplinar, a implantação e funcionamento de outros serviços assistenciais e de
apoio, apresentação de atividades em ciência e tecnologia, política de recursos humanos e a metodologia de
projetos.
Experiência anterior em Gestão de Unidade de Saúde: Certificar mediante apresentação de documentos
comprobatórios das experiências da Organização Social, atestados ou certificados, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, na execução de serviços de saúde de natureza similar ao objeto deste
edital, incluindo o prazo da atividade desempenhada. A mesma unidade de saúde pontuará somente uma vez
no mesmo Grupo:

Grupo A) Experiência no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial com
mais de 50 leitos, por mais de 05 (cinco) anos
Grupo A) Experiência no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial com
mais de 50 leitos, de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias.
Grupo B) Experiência no gerenciamento de Unidade de Saúde exclusivamente de Apoio
Diagnóstico e Orientação Terapêutica em nível Ambulatorial, com serviços de consultas clínicas
médicas, por mais de 05 (cinco) anos.
Grupo B) Experiência no gerenciamento de Unidade de Saúde exclusivamente de Apoio
Diagnóstico e Orientação Terapêutica em nível Ambulatorial, com serviços de consultas clínicas
médicas, de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias.
Grupo C) Comprovação de parceirização com o Poder Público, por meio de Contrato de Gestão,
para gerenciamento de unidades de saúde, por mais de 05 (cinco) anos.
Grupo C) Comprovação de parceirização com o Poder Público, por meio de Contrato de Gestão,
para gerenciamento de unidades de saúde, de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias.
Grupo D) Qualificação como Organização Social na área da Saúde em Goiás e/ou outra Unidade
da Federação por mais de 05 (cinco) anos.
Grupo D) Qualificação como Organização Social na área da Saúde em Goiás e/ou outra Unidade
da Federação de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias.
Grupo E) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo e regular.

 
Para finalidade desta avaliação, os documentos devem conter: i) a identificação da pessoa jurídica emitente;
ii) nome e o cargo do signatário; iii) timbre do emitente; período de vigência do contrato; iv) objeto contratual
com descrição das atividades compatível com a proposta do Edital de Chamamento Público sob
responsabilidade direta da Organização Social.
 
2. Estrutura da Direção:

Apresentação de organograma com definição das competências de cada membro do corpo
diretivo.
Apresentação da titulação de especialistas em administração hospitalar ou saúde coletiva dos
membros da diretoria e coordenações.
Descrição do organograma da Unidade até o segundo nível: Diretor Geral,  Diretor Técnico
(Médico), Diretor Administrativo/Financeiro e Diretoria Assistencial/Gerência de Enfermagem.
O ente interessado deverá apresentar currículos com documentos comprobatórios das
experiências citadas e atestado fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de Direito Público ou Privado,
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registrado no Conselho de Classe competente da jurisdição do serviço a ser prestado, dos postos
correspondentes aos dois primeiros níveis.

 
3. Implementação de Serviços e Funcionamento de Equipe Interdisciplinar

Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com as atividades
propostas no plano de trabalho, constando forma de vínculo, horário, salário, e quando for o caso,
título de especialista dos responsáveis pelos serviços (observar a legislação para cada caso).
Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o ambulatório.
Apresentação de quadro de metas para a área médica e não médica observando em especial as
consultas, sessões e procedimentos cirúrgicos do ambulatório.
Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de
central de esterilização e laboratório.
Compatibilização da Proposta de Trabalho com as diretrizes da SES.

 
4. Implantação e Funcionamento de Outros Serviços

Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura, normas e
rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima.
Instrução para o funcionamento da equipe de multiprofissional com especificação de normas e
rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima.
Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura,
normas e rotinas, horário e equipe mínima.
Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de
insumos, materiais e medicamentos na Unidade.
Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares.
Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e
manutenção predial.
Descrição de funcionamento do Serviço de Farmácia com especificação de estrutura, normas,
rotinas, definidas as áreas de abrangência, horários e equipe mínima.
Descrição de funcionamento da unidade móvel de prevenção ao câncer (carreta da prevenção).
Descrição do Programa de Rastreamento do câncer na unidade móvel de prevenção e controle da
qualidade dos diagnósticos.

 
5. Ciência e Tecnologia: Apresentação de convênio de cooperação técnica com entidades de ensino para
desenvolvimento de estágios curriculares e treinamentos. Parcerias com instituições para desenvolvimento de
projetos de pesquisa na área da assistência ambulatorial e/ou de saúde pública. Apresentação de projeto em
educação permanente com vista à capacitação da equipe interdisciplinar da unidade de saúde.
 
6. Política de Recursos Humanos

Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima
organizacional e definição de uso das informações obtidas.
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Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, Contrato de Trabalho e
Avaliação de Desempenho e Sugestão de Condutas para combater absenteísmo e estimular
produção.
Implantação do Programa de Acolhimento: Equipe necessária, sistemática de trabalho, horário de
funcionamento.
Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.
O ente interessado deverá apresentar o quantitativo estimado, apontando, por categoria, a
quantidade de profissionais, a carga horária de trabalho e o salário total (em moeda corrente), por
perfil de profissional, sem a incidência dos encargos patronais.
Neste tópico, solicita-se um quadro com resumo do perfil de todos os profissionais que irão
trabalhar na Unidade (estejam ou não atualmente contratados) e com a expressão da carga horária
semanal distribuída pelos dias da semana e com o enunciado do horário de trabalho.

 
7. Metodologia de Projetos

Apresentar a proposta de trabalho seguindo o roteiro do edital com adequado planejamento, visão
de futuro, oportunos cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis.
Nos projetos táticos e operacionais observar a definição dos objetivos a alcançar e definir as
estratégias de implantação.

 

 

ANEXO V

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

A Proposta de Trabalho será analisada e pontuada conforme o quadro abaixo, sendo que a pontuação máxima
só será obtida se a mesma contiver a integralidade do quesito solicitado, de acordo com a especificação
abaixo:

Critério Itens de avaliação
Pontuação
máxima
possível

F1. Área de Atividade
Adequação da proposta de atividade assistencial
à capacidade operacional da Unidade
Ambulatorial.

1. Organização da Atividade:

1. Implantação de fluxos
2. Implantação da Gestão
3. Implantação de Processos

18 pontos

1. Incremento de Atividades 02 pontos

Total: 20 pontos
F2. Área de Qualidade
Adequação da proposta de atividade assistencial
à capacidade da Unidade.

2.1. Ações voltadas à Qualidade Objetiva:

1. Comissões 12 pontos

2.2. Ações voltadas à Qualidade Subjetiva relacionadas 08 pontos
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à medidas para promoção de relação humana e apoio
social

Total: 20 pontos

F3. Qualificação Técnica
Adequação entre os meios sugeridos, seus
custos, cronogramas e resultados presumidos.

3.1. Experiência anterior 24 pontos
3.2. Estrutura de Direção da Unidade 03 pontos
3.3. Implantação de Serviços e Funcionamento de
Equipe Interdisciplinar 09 pontos

3.4. Implantação de Funcionamento de Outros Serviços 13 pontos
3.5. Ciência e Tecnologia 03 pontos
3.6. Políticas de Recursos Humanos 06 pontos
3.7. Metodologia de Projeto 02 pontos

Total: 60 pontos
Pontuação Máxima Total 100 pontos
 

 

ANEXO VI

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
TRABALHO

 

Critério 1: ÁREA DE ATIVIDADE
No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos
Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços (18 pontos) e execução das atividades
assistenciais à capacidade operacional da Unidade Ambulatorial Especializada e demonstra a potencialidade
quanto à organização, quando atende a processo sistematizado capaz de produzir resultado dentro de um
contexto de produção de serviços. Também avalia a capacidade de incremento de atividade assistencial (02
pontos).
 
Critério 2: ÁREA DE QUALIDADE
No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos
Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços para a eficácia das
ações de assistência e a humanização das relações entre equipe profissional, usuários da Unidade e
comunidade. Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva (12 pontos) a partir da instituição de
comissões internas de monitoria dos serviços e ações voltadas à Qualidade Subjetiva (08 pontos) relacionadas
com a humanização das relações na Unidade, acolhimento e atendimento do usuário.
 
Critério 3: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
No conjunto da proposta corresponde a 60 pontos positivos
Identifica capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem sucedidas na gestão de unidades
de saúde com serviços de natureza semelhante ao objeto do edital (24 pontos); apresenta a estrutura da
Direção (03 pontos), a implementação de serviços e funcionamento de equipe interdisciplinar (09 pontos), a
implantação e funcionamento de outros serviços (13 pontos), apresenta atividades em ciência e tecnologia (03
pontos), apresenta política de recursos humanos (06 pontos) e a metodologia de projetos (02 pontos).
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Para composição da matriz de avaliação para julgamento e classificação das Propostas de Trabalho deste
processo de seleção deverão ser avaliados e observados o detalhamento dos ITENS DE AVALIAÇÃO com as
respectivas pontuações conforme quadros a seguir:
 
 
1. Área de Atividade
No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos. Avalia a adequação da proposta de organização
dos serviços e execução das atividades assistenciais à capacidade operacional da Unidade. São referentes aos
instrumentos demonstrados a seguir:

1. Área de Atividade 
Avalia as ações propostas para a organização da Policlínica

pontuação 
(20 pontos)

por Item Total

Organização
de
Atividades

Implantação de Fluxos 
(A forma de apresentação será
considerada levando-se em conta
a clareza e entendimento do
fluxo)

Fluxos operacionais compreendendo
circulação em áreas restritivas, externas e
internas

01 pontos

04 pontos
Fluxos para registros e documentos de
usuários e administrativos 01 ponto

Fluxo unidirecional para materiais
esterilizados e roupas 01 ponto

Fluxo unidirecional de resíduos de saúde 01 ponto

Implantação da Gestão

Implantação de Logística de Suprimentos 02 pontos

10 pontos

Proposta para Regimento Interno da Unidade 02 pontos
Proposta para Regimento do Serviço de
Enfermagem 02 pontos

Proposta de Projeto de Tecnologia da
Informação com vista ao controle gerencial
da Unidade e melhoria do atendimento ao
usuário

02 pontos

Proposta para Regimento do Corpo Clínico 02 pontos

Implantação de Processos

Proposta de manual de protocolos
assistenciais 01 ponto

04 pontos

Proposta de manual de rotinas
administrativas para o faturamento de
procedimentos

01 ponto

Proposta de manual de rotinas
administrativas para almoxarifado e
patrimônio

01 ponto

Proposta de manual de rotinas para
Administração Financeira 01 ponto

Incrementos de Atividade Proposição de Projetos Assistenciais de
Saúde e/ou Sociais 02 pontos 02 pontos

 

2. Área de Qualidade

No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos. Avalia medidas da proposta de trabalho para
implantação de comissões. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

2. Área de Qualidade pontuação 
(20 pontos)
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por Item Total

Qualidade Objetiva 
Avalia medidas da
proposta de trabalho para
implantação de comissões

Comissão de
Controle de
Infecção
Hospitalar –
CCIH

Proposta de Constituição (membros, finalidade) 01 ponto

03 pontosProposta de Regimento Interno 01 ponto

Cronograma de Atividade Anual 01 ponto

Comissão de
Ética Médica
e de
Enfermagem

Proposta de Constituição (membros, finalidade) 01 ponto
03 pontosProposta de Regimento Interno 01 ponto

Cronograma de Atividade Anual 01 ponto

Comissão de
Farmácia

Proposta de Constituição (membros, finalidade) 01 ponto
03 pontosProposta de Regimento Interno 01 ponto

Cronograma de Atividade Anual 01 ponto

Outras
Comissões 

Proposta de Constituição (membros, finalidade) 01 ponto
03 pontosProposta de Regimento Interno 01 ponto

Cronograma de Atividade Anual 01 ponto

Qualidade Subjetiva 
Avalia medidas de
promoção da relação
humana e apoio social na
comunidade interna e
externa do Hospital

Acolhimento

Manual com indicação das formas de notificação,
recepção, orientação social e apoio psicossocial aos
usuários e acompanhantes na Policlínica.

02
pontos

04 pontos
Proposta para implantação do Acolhimento dos
usuários na Policlínica

02
pontos

Atendimento

Proposta de implantação de Serviço de
Atendimento ao Usuário 01 ponto

04 pontos

Proposta de implantação da Ouvidoria SUS
vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. 01 ponto

Proposta de formas de acomodação e conduta para
os acompanhantes, com ênfase aos de usuários
idosos, crianças, adolescentes e portadores de
necessidades especiais conforme previsão da
legislação vigente

01 ponto

Proposta para implantação do Sistema de Contra
Referência à Atenção Primária 01 ponto

 

3. Qualidade Técnica

No conjunto da proposta corresponde a 60 pontos positivos. Avalia a capacidade gerencial da proponente quanto
a administrar uma Unidade Ambulatorial e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com
equipe titulada nas áreas que se propõe assistir. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

3. Qualidade técnica

Avalia a capacidade gerencial da proponente para administrar uma unidade de saúde
ambulatorial e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe
titulada nas áreas que se propõe assistir.

pontuação 
(60 pontos)

por Item Total

Experiência Anterior
em Gestão Hospitalar 
(A mesma unidade
hospitalar pontuará
somente uma vez no
mesmo grupo)

Grupo A) Experiência no gerenciamento de Unidade Hospitalar com
serviço ambulatorial com mais de 50 leitos, por mais de 05 (cinco)
anos

05 pontos
24 pontos
(pontuação
máxima
possível)Grupo A) Experiência no gerenciamento de Unidade Hospitalar com

serviço ambulatorial com mais de 50 leitos, de 01 a 04 anos, 11 meses
e 29 dias

03 pontos
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Grupo B) Experiência no gerenciamento de Unidade de Saúde
exclusivamente de Apoio Diagnóstico e Orientação Terapêutica em
nível Ambulatorial, com serviços de consultas clínicas médicas, por
mais de 05 (cinco) anos

05 pontos

Grupo B) Experiência no gerenciamento de Unidade de Saúde
exclusivamente de Apoio Diagnóstico e Orientação Terapêutica em
nível Ambulatorial, com serviços de consultas clínicas médicas, de 01
a 04 anos, 11 meses e 29 dias

03 pontos

Grupo C) Comprovação de parceirização com o Poder Público, por
meio de Contrato de Gestão, para gerenciamento de unidades de
saúde, por mais de 05 (cinco) anos

05 pontos

Grupo C) Comprovação de parceirização com o Poder Público, por
meio de Contrato de Gestão, para gerenciamento de unidades de
saúde, de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias

03 pontos

Grupo D) Qualificação como Organização Social na área da Saúde
em Goiás e/ou outra Unidade da Federação por mais de 05 (cinco)
anos

05 pontos

Grupo D) Qualificação como Organização Social na área da Saúde
em Goiás e/ou outra Unidade da Federação de 01 a 04 anos, 11 meses
e 29 dias

03 pontos

Grupo E) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) ativo e regular 04 pontos

Estrutura da Direção

Apresentação de organograma com definição das competências de
cada membro do corpo diretivo 01 ponto

03 pontosTitulação de especialistas em administração hospitalar dos membros
da diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no
máximo 0,5 pontos)

02 pontos

Implementação de
Serviços e
funcionamento da
Equipe
Interdisciplinar

Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção
compatível com as atividades propostas no plano de trabalho,
constando forma de vínculo, horário e salário

02 ponto

09 pontos

Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para
o ambulatório 02 pontos

Apresentação de quadro de metas para a área médica e não médica 01 ponto
Protocolos de enfermagem com rotinas por nível de qualificação dos
profissionais nas áreas de central de esterilização e laboratório 02 pontos

Protocolos da equipe multiprofissional com rotinas por nível de
qualificação dos profissionais 02 pontos

Implementação e
Funcionamento de
outros Serviços

Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação
de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência,
horário e equipe mínima

01 ponto
13 pontos

Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com
especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e
equipe mínima

01 ponto

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

02 ponto

Normas para realização dos procedimentos de aquisição,
recebimento, guarda e distribuição de materiais na Policlínica 01 ponto

Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os
serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial 01 ponto

Instrução para funcionamento do Serviço de Farmácia com
especificação de estrutura, normas, e rotinas, definidas as áreas de
abrangência, horário e equipe mínima

01 ponto
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Protocolo de funcionamento da unidade móvel de prevenção do
câncer (carreta da prevenção)

03 pontos

Proposta para o Programa de Rastreamento do câncer na unidade
móvel de prevenção e controle de qualidade dos diagnósticos 03 pontos

Ciência e Tecnologia

Convênio de cooperação técnica com entidades de ensino para
desenvolvimento de estágios curriculares e treinamentos 01 ponto

03 pontosParcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de
pesquisa na área da assistência ambulatorial 01 ponto

Apresentação de projeto em educação permanente com vista à
capacitação da equipe interdisciplinar da Unidade Ambulatorial 01 ponto

Política de Recursos
Humanos

Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa
periódica de clima organizacional e definição de uso das informações 02 pontos

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

02 pontos

Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho. 02 pontos

Metodologia de
Projetos

Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro,
cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis 01 ponto

02 pontos
Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e
definição das estratégias de implantação 01 ponto

 

 

ANEXO VII

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1. Na forma de julgamento, ou seja, “MELHOR PROPOSTA”, deverá ser desclassificada as Propostas de
Trabalho que:

Não atingirem uma Pontuação Total mínima de 50 (cinquenta) pontos e que não
alcançarem 50% do total possível em cada um dos CRITÉRIOS: F1. Área de Atividade,
F2. Área de Qualidade e F3. Qualificação Técnica;
Não atenderem às exigências deste Edital;
Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio e para Metas de Produção das
atividades do Hospital, com valores manifestamente inexequíveis. 

2. No julgamento da pontuação da proposta para a definição da Nota Técnica (NT) será considerado o
somatório dos resultados obtidos por cada fator de avaliação:

NT = F1 + F2 + F3

3. A escolha da Organização Social de Saúde será definida por meio da maior Nota Técnica - NT obtida.

 

 

Elaborado por:

 

Ana Lívia Soares Teixeira Bahia
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Assessoria Técnica da Superintendência de Performance/SES-GO

 

 

Hardwicken Miranda Vargas

Assessoria Técnica da Superintendência de Performance/SES-GO

 

 

Marcelo Rodrigues Trevenzoli

Superintendente de Performance/SES-GO

 

 

Documento assinado eletronicamente por HARDWICKEN MIRANDA VARGAS, Superintendente,
em 04/12/2020, às 16:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
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