
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL 006/2017/REMARCAÇÃO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017016994
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL:  RUA JAPORANGRA, 1700, JAPUÍBA, ANGRA DOS REIS/RJ
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/03/2020
HORÁRIO: 10:00 hr
ENDEREÇO ELETRÔNICO: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, com sede
na Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis - RJ, torna público que, devidamente autorizada pelo
Secretário Hospitalar, Sr. Sebastião Faria de Souza, na forma do disposto no processo administrativo n.º
2017016994  fará  realizar,  no dia  03 de março  de  2020,  às  10:00  horas,  no Auditório  –  2º  andar,  na
FUNDAÇÃO  HOSPITALAR  JORGE  ELIAS  MIGUEL  –  HMJ,  licitação  na  modalidade  de  PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de pessoa jurídica de direito privado
para a prestação complementar de serviços continuados de profissionais na área de atenção à saúde da
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, que
será regida pelo disposto Lei Federal n.º 10.520/2002, no Decreto Municipal n.º 10.024/2016, na Lei Federal
n.º  8.666/1993,  na  Lei  Complementar  n.º  123/2006  e,  ainda,  observadas  as  alterações  posteriores
introduzidas nos referidos diplomas.

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1.  As  retificações  do  instrumento  convocatório,  por  iniciativa  oficial  ou  provocadas  por  eventuais
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Boletim Oficial do Município e
divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

1.2. O  edital  se  encontra  disponível  no  endereço  eletrônico  www.angra.rj.gov.br,  podendo,
alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4 ou uma via
digital  mediante a portabilidade de 01 (um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem
original, na Coordenadoria de Licitação e Compras, na Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis,
comprovado pelo comprovante de retirada.  

1.3. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste
instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias
úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Japorangra, 1700 – Japuíba –
Angra dos Reis, de 10:00 horas até 16:00 horas, ou através do email: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

1.4.  Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cópia da
resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

1.5.  Os interessados  poderão  formular  impugnações  ao  edital  em até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  à
abertura da sessão,  no seguinte endereço: Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis, de 10:00
horas até 16:00 horas, ou através do email: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

1.6.  Caberá  ao  (à)  Secretário  Hospitalar,  auxiliado  (a)  pela  Comissão  de  Pregão,  decidir  sobre  a
impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
no item 1.1.
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2 - DO OBJETO

2.1.  O  Pregão  tem  por  objeto  a  Contratação  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado  para  a  prestação
complementar de serviços continuados de profissionais na área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar
Jorge Elias Miguel - HMJ, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do
Objeto.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderão participar  deste Pregão Presencial  Empresas especializadas cujo objetivo social  contenha
atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e
que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e
seus anexos.

3.2.   Não  será  admitida  a  participação  de  licitantes  suspensos  temporariamente  pela  Administração
Municipal Direta ou Indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93

3.3.  Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei nº
8.666/93,  seja  qual  for  o  órgão  ou  entidade  que tenha aplicado a reprimenda,  em qualquer esfera  da
Administração Pública.

3.4. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no art. 9º, da Lei
Federal n.º 8.666/93.

3.5  Não será permitida a participação de pessoas jurídicas constituídos sob a forma de cooperativas que
configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do
TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

4 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

4.1. A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço e
os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que
regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

4.2. Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-
se início ao recebimento dos envelopes.

5 - DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1.  As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por ser representante
legal que deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem os necessários poderes para
formulação de propostas e para a prática de os demais atos inerentes ao certame e somente estes poderão
atuar em nome da Licitante.

5.2. No  ato  do  credenciamento  serão  efetuadas  as  devidas  comprovações  quanto  à  existência  dos
necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, em original ou cópia
autenticada.

5.2.1. Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou assemelhada deverá este,
para  que  se  promovam  as  devidas  averiguações  quanto  à  administração  e  gerência  da  sociedade,
apresentar:

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
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b) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no
registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência da sua investidura.

5.2.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo 
imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;

b) Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo Anexo III firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

c) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no
registro público de empresas mercantis.

5.3.  Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da
licitação, fora de qualquer envelope.

5.4.  No caso  de  apresentação  de  documento  original,  o  mesmo será  devolvido  após as  conferências
necessárias.

5.5.  Na hipótese  em que a  documentação  correspondente  ao  credenciamento  tenha  sido  incluída  em
qualquer  dos  envelopes  –  DE  HABILITAÇÃO  ou  DE  PROPOSTA DE  PREÇO  -  será  autorizado  ao
representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na presença
dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar
em que se encontrava.

5.6. Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem como
praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem devidamente
credenciados nos termos dos subitens anteriores.

5.7.  As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

5.8.  Será  admitido  mais  de  um representante  para  cada  licitante,  facultado  ao  pregoeiro  reduzir  este
número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.

5.9.  Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob
pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

6 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE SER
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 
6.1. Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitação e contratar
com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na
forma do Anexo IV sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

6.2. Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas  na  Lei  Complementar  n.º  123/2006,  deverão  apresentar  ao  Pregoeiro,  no  ato  do
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credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do Anexo V, de que ostentam essa condição e
de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

6.2.1.  Caso  a  empresa  se  quede  inerte  na  apresentação  de  tal  documento,  não  poderá  se  valer  da
vantagem prevista.

6.3.  Na hipótese  do  licitante  não  trazer  os  documentos  mencionados  já  devidamente  preenchidos,  os
mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão Pública, devendo ser assinado
pelo representante legal do licitante que foi devidamente credenciado.

6.4. Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua conferência e
posterior rubrica.

6.5  No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas
fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do
pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubrica, aos participantes, na sessão marcada para
prosseguimento dos trabalhos.

7 – DOS ENVELOPES

7.1.  A Licitante  deverá  entregar  ao  Pregoeiro  a  sua  Proposta  de  Preço  e  os  seus  Documentos  de
Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na parte
externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2017/REMARCAÇÃO II
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2017/REMARCAÇÃO II
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

8 - DA PROPOSTA DE PREÇO

8.1.  A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do Anexo VI–
Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado
do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu
representante legal.

8.2. A proposta deverá ainda:

a) Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ, inscrição
municipal  e/ou estadual,  endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),  este último se
houver, para contato;

b) Apresentar PLANILHA DE CUSTOS, preenchendo-se os valores e percentuais, inclusive BDI, conforme
ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA;
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c)  Apresentar CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,  devendo ser preenchido e assinado pela  licitante
sem emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  que  deverá  mostrar  as  fases  em que  se  dividirá  a
execução dos serviços e a periodicidade das medições em conformidade com o ANEXO II, deste edital.

d) Apresentar Declaração de Disponibilidade de Pessoal, conforme ANEXO XI, deste edital;

e) Menção de ser optante ou não optante do simples nacional;

f) Declarar que os serviços ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no Anexo I – 
Termo de Referencia do Objeto, deste Edital.

g) Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita
execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e serviços necessários a
entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou
entrega de itens faltantes.

h) Declarar a elaboração independente de proposta, nos termos do ANEXO X.

i) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

j)  Quaisquer  tributos,  custos  e  despesas,  diretos  ou  indiretos,  omitidos  da  proposta  ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a
esse ou a qualquer título.

k) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado.

l)  A proposta  deverá  apresentar  preços  correntes  de  mercado,  fixos  e  irreajustáveis,  sem  quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

m) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02 (duas) casas
decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser igual a zero.

8.3. No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços expressos 
em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exequível.

8.4. Caso o licitante não aceite ás correções realizadas, sua proposta de preço será desclassificada.

8.5.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital  e  seus
Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

8.6.  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

9.1. O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º do art. 45 da
Lei Federal n.º 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do
art. 45 da Lei Federal n.º 8.666/93, levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital,
sendo  considerada(s)  vencedora(s)  a(s)  Licitante(s)  que  obtiver(em)  o  menor  preço,  consoante  as
especificações do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto. O objeto deste Edital será adjudicado à
licitante cuja proposta for considerada vencedora.
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9.2.  Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta de menor
preço  e  os  demais  licitantes  que  apresentarem  as  propostas  com  valores  até  10%  (dez  por  cento)
superiores ao menor preço.

9.3.  Se não houver pelo menos 03 (três) ofertas de acordo com o subitem anterior, serão proclamados
classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem as melhores preços, até
no máximo de 03 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.4.  O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos moldes dos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

9.5.  Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será aplicado o disposto no
art.3º, §2º da Lei  Federal n.º 8.666/93, com o intuito de favorecer a indústria nacional.  Na hipótese de
persistir o empate será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, conforme o
caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

9.6. Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

9.7.  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente  desistente  às
penalidades constantes deste Edital.

9.8.  O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou
percentual  mínimo para  o  aumento  dos  lances,  mediante  prévia  comunicação  às  licitantes  e  expressa
menção na ata de Sessão.

9.9. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço
para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em
ata.

9.10.  Sendo apta  e  aceitável  a  oferta,  será  verificado  o atendimento  das  condições  de  habilitação  do
proponente que a tiver formulado.

9.11.  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias,  será declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital  e seus Anexos,  salvo manifestação imediata e motivada da
vontade de recorrer, no que se observará o disposto no art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal n.º 10.520/2002.

9.12.  Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.

9.13. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que,
ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.

9.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, a Proposta será desclassificada.

9.15.  Em caso  de  divergência  entre  informações  contidas  em documentação  impressa  e  na  Proposta
específica, prevalecerão as da Proposta.

9.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.
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10 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e
rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital.

10.2. O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da
declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (ANEXO VII), a declaração
de Idoneidade  (ANEXO VIII),  declaração de superveniência  (ANEXO IX),  devidamente preenchidos,  os
seguintes Documentos de Habilitação:

11 - DA HABILITAÇÃO

11.1. - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

11.1.1.  Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os
seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

c)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil,
deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, do mesmo diploma legal, as pessoas
naturais incumbidas da administração;

11.1.2..  Não será admitida participação de cooperativas fornecedoras de mão de obra,  mas apenas as
prestadoras de serviços por intermédio dos próprios cooperados.

11.2. - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.2.1.  Para  fins  de  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  deverão  ser  apresentados  os
seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito
negativo,  expedida  pela  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional
(PGFN), da sede do licitante;

d)  Prova de  regularidade  com a Fazenda Estadual,  mediante  a  apresentação da  certidão  negativa  ou
positiva com efeitos de negativa;

e)  Prova  da  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal  da  sede  ou  domicílio  do  licitante,  mediante  a
apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal
de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento
de inscrição municipal;

f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.2.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade
fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos.

11.3. - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.3.1.  Para  fins  de  comprovação  da  qualificação  econômico-financeira,  deverão  ser  apresentados  os
seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado
na Comarca de Angra dos Reis, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade
judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para
expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

b) Balanço Patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei, vedada a substituição por ba-
lancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrado há mais de
3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, visando comprovar:

 - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a
1 (um);

    ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG =  -----------------------------------------------------------------------------------

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

              
                ATIVO CIRCULANTE
 ILC =  -------------------------------------
               PASSIVO CIRCULANTE

                               ATIVO TOTAL
SG = -----------------------------------------------------------------------------------
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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b.1)  Serão considerados aceitos como na forma da lei, a cópia do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis  registrados  ou  autenticados  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  do  domicílio  do  licitante,
acompanhado  de  cópia  do  Termo  de  Abertura  e  Encerramento  do  Livro  Diário  do  qual  foi  extraído,
devidamente assinado pelo  técnico em Ciências Contábeis  legalmente habilitado e pelo  empresário ou
sociedade empresária.

b.2)  As  Empresas  constituídas  há  menos  de  um  ano,  em  substituição  ao  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações  Contábeis,  deverão  apresentar  o  Balanço  de  Abertura  e  o  último  Balanço  Patrimonial
levantado, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

11.4. - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1.  Para  fins  de  comprovação  de  qualificação  técnica,  deverão  ser  apresentados  os  seguintes
documentos:

a) Demonstração através da apresentação de 01 (um) ou mais atestado(s),  contrato(s) e/ou declaração
(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

a.1) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades
com  o  objeto  desta  licitação,  demonstrando  que  a  licitante  administra  ou  administrou  serviços
terceirizados,  com, no mínimo,  50% (cinquenta por cento)  do número de empregados que serão
necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta licitação. Fica esclarecido que
será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a
capacidade técnica.

b) Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica, com indicação de responsável técnico, ou similar, emitido
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da sede da licitante.

b.1) Os licitantes sediados no Estado do Rio Janeiro deverão apresentar o Certificado de Anotação de
Responsabilidade  Técnica  -  CART  e  Certificado  de  Inscrição  da  Empresa  –  CIE,  emitido  pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ.

11.5.  -  DA  DECLARAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DO  ART.  7º,  INCISO  XXXIII  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

11.5.1. Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar
declaração, na forma do ANEXO VII, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de
18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor
de 16 (dezesseis) anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

11.5.2.  Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela
Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

11.6. - DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

11.6.1. As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

11.6.2.  Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia
reprográfica autenticada, na forma do art. 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.
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11.6.3. As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde que dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

11.6.4.  As declarações que não forem disponibilizadas pela  internet  e que não possuírem em seu bojo a
data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

11.6.5. O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de
informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos.  A inabilitação ou desclassificação poderá
ocorrer em qualquer fase da licitação, caso a Pregoeira tome conhecimento de fatos supervenientes que
desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer
outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

12 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

12.1.  Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em  original,  em  qualquer
processo de cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial
ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

12.2. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto
de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

12.3.  Não  serão  aceitos  “protocolos  de  entrega”  ou  “solicitação  de  documento”  em  substituição  aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

12.4.  Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar o proponente inabilitado.

12.5.  Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na
Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de
sitio eletrônico oficial e hábil a conferência.

12.6. Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

13 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ,
será a licitante vencedora convocada para assinatura do competente instrumento contratual.

13.2 O Município de Angra dos Reis, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias dias da apresentação da
proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13.3 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada
diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade da sua proposta.

13.4 -  O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser  prorrogado uma vez,  por igual
período,  quando  solicitado  expressamente  pela  parte  durante  o  seu  transcurso  e  se  acolhidas  pela
Administração as justificativas apresentadas.

13.5 - A licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

13.6 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 05 (cinco) dias úteis após sua
convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas.
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13.6.1. Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do art.4º
da Lei Federal n.º 10.520/2002, propor a contratação nos termos da proposta vencedora.

13.6.2. Caso o segundo colocado não aceite firmar a contratação nos termos da proposta vencedora, será
facultado  ao  Município  de  Angra  dos  Reis  analisar  a  oferta  deste  a  as  subsequentes,  na  ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor,
ou revogar a licitação.

14- DA RECUSA DO ADJUDICATÁRIO

14.1.  A recusa injustificada do adjudicatário  em assinar o contrato,  até 05 (cinco) dias úteis após sua
convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas,  e  facultando  ao  Município  de  Angra  dos  Reis  convocar  os  licitantes  remanescentes,
obedecidas a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a)  Realizar  pesquisa de satisfação junto  ao usuário,  por  meio da Ouvidoria  Municipal  do SUS,  com o
objetivo de aferir a taxa de satisfação dos usuários quanto ao atendimento e a efetividade dos serviços
prestados pela CONTRATADA.

b) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

c) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos
neste Termo.

e)  Expedir  a  Ordem de Serviço por  qualquer  meio  de comunicação  que possibilite  a  comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

f) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das
obrigações.

g) Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências
do presente Termo, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus
para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

16.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  no  ato  da  contratação,  devendo  comunicar  o
CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.
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b) Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas com
impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do pessoal
utilizado na prestação do serviço.

c) Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução do
serviço.

d) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

e) Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas
neste Termo.

f) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

g) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou
observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

h) Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o
prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

i) Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte,
objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

j) Garantir o mesmo número de profissionais adequado ao atendimento no período de férias, licenças ou
outras ausências dos profissionais contratados.

k) Exigir os requisitos mínimos por meio de processo seletivo simplificado para que os colaboradores da
empresa exerçam atividades profissionais no HMJ.

l) Manter todos os colaboradores permanentemente capacitados e atualizados, oferecendo cursos de
capacitação e atualização.

m) Apresentar a comprovação do recolhimento das obrigações patronais para com os trabalhadores
que exercem suas atividades na CONTRATANTE.

n) Cumprir as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no Termo de Referência.

o) Encaminhar por meio de ofício (meio físico e digital) ao Conselho Diretor do HMJ e ao Fiscal do
Contrato  a  produção  mensal  realizada  por  categoria,  por  profissional  (nome  completo,  registro  no
conselho  de  classe  e  carga  horária  mensal  realizada)  e  por  posto  de  trabalho  de  todos  os
colaboradores da empresa que atuem no HMJ.

p) Instituir controle biométrico da frequência monitorado por sistema vídeo para os seus colaboradores que
exercem atividades no HMJ.

q)  O  valor  da  remuneração  e  dos  benefícios  pagos  aos  colaboradores  da  empresa  deverá  ser
compatível  com o  dissídio/acordo  coletivo  de  cada  categoria  funcional,  bem como  com as  regras
definidas pela CLT.

r) Caso contrate como colaboradores da empresa profissionais que possuírem vínculo estatutário junto
ao Município de Angra dos Reis, a CONTRATADA deverá respeitar a seguinte limitação:

r.1)  Profissionais  que  possuam  01  (uma)  matrícula  poderão  realizar,  adicionalmente,  até  02
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(dois) plantões semanais;

r.2)  Profissionais  que possuam 02 (duas)  matrículas poderão realizar,  adicionalmente,  até  01
(um) plantão semanal.

s) Não contratar profissionais de saúde que ocuparem cargos em comissão ou função gratificada no
Município de Angra dos Reis, seja na administração direta ou indireta.

t) Encaminhar à Comissão de Fiscalização do contrato declaração dos colaboradores, sob as penas
legais, a fim de comprovar o cumprimento das obrigações contidas nos alíneas ‘r’ e ‘s’;

u)  Cumprir  o percentual de 30% (trinta por cento) do valor do plantão de 12 (doze) horas, nos termos
determinados  pelo  CFM  e  CREMERJ  (Resolução  CFM  Nº  1.834/2008  e Resolução  CREMERJ  N.
193/2003), para o pagamento de escala de sobreaviso.

v) Em caso de falta de funcionários, realizar a reposição do mesmo no prazo máximo de 02 (duas) horas, a
contar da notificação da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ por meio eletrônico, de forma a não
prejudicar o andamento do serviço.

v.1)  Caso  a  reposição  do  funcionário  não  seja  feita  no  prazo  determinado  acima,  a  falta  será
computada para fins da avaliação quantitativa disposta no item 6.1.3.2.1.1 do Termo de Referência.

16.2. A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obriga-
ções comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à
completa realização dos serviços, até o seu término.
 
16.3. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus empre-
gados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato.

16.4. Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verifica-
ção da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRA-
TADA, com a inclusão do Município de Angra dos Reis no polo passivo como responsável subsidiário, o
CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a 03 (três) vezes o montante dos
valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insufi -
ciência.

16.4.1. A retenção prevista será realizada na data do conhecimento pelo Município de Angra dos Reis da
existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários.
 
16.4.2. A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedi -
dos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.

16.4.3. Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no item anterior, o CONTRATANTE efetuará o
pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não caben-
do, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

16.4.4. Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou deci-
são final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após
o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.
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17 - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Só será admitida a subcontratação de parte dos serviços que contemplem os seguintes profissionais
diaristas, face à dificuldade na contratação local para o regime de trabalho solicitado:

a) Endoscopista; 
b) Proctocolonoscopista; 
c) Hepatologista; 
d) Infectologista; 
e)Cardiologista; 
f) Psiquiatra; 
g) Nefrologista; 
h) Neurologista; 
i) Radiologista; 
j) Anestesiologista; 
k) Cirurgião Geral 
l) Ginecologista; 
m) Urologista; 
n) Neurocirurgião; 
o) Cirurgião Vascular; 
p) Otorrinolaringologista. 

17.2.  A subcontratação será admitida mediante prévia autorização do (a) Secretário Hospitalar.

17.3.    A futura  subcontratada  deverá  demonstrar  o  atendimento  a  todas  as  condições  de  habilitação
constante do edital e impostas aos concorrentes que participaram do certame.

17.4.     Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pela contratada, ficando vedada a
emissão de empenho do contratante diretamente ao (s) subcontratado (s), ressalvada a hipótese dos arts.
48 e 49 da Lei Complementar n.º 123/2006.

18 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

18.1 O prazo de execução dos serviços descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto, prazo de
48  (quarenta  e  oito) horas, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ.

18.2  O objeto desta licitação deverão ser prestados na forma do cronograma e no local indicado no
ANEXO I – Termo de Referência.

18.3 O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da
Ordem de Serviço, expedida pela Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, cuja eventual prorrogação
se dará com base no art, 57 da Lei federal nº 8.666/93.

18.3.1 O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, inciso II, da Lei
Federal n.º 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

18.4   Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o prazo de 12 (doze)
meses da data do orçamento a que essa proposta se referir,  assim entendido o acordo, convenção ou
dissídio  coletivo  de  trabalho,  vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta  de  licitação,  poderá  a
CONTRATADA fazer jus a repactuação do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de
obra, se estes estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que
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tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, INCISO XI, da Lei Federal n.º
8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001.

18.5  A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao
último reajuste.

18.6 Os reajustes serão precedidos de requerimento da CONTRATADA, acompanhada de demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e
do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.

18.7 É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,  sentença normativa, acordo, convenção
coletiva ou dissídio.

18.8 Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, o reajuste contratual
poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da Lei Complementar
n.º 103/2000, ou ainda, se for mais vantajoso para a Administração, da variação do IGP-M que deverá retratar
a variação efetiva dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art.
40, inciso XI, da Lei Federal n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001.

19 - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

19.1.  O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

19.2 O acompanhamento e a fiscalização da contratação caberão a Comissão de Fiscalização do Contrato,
formada por  03 (três)  servidores (01 da área financeira;  01 da área assistencial  e  01 do faturamento)
designados pelo Secretário Hospitalar do HMJ, que determinará o que for necessário para regularização de
faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, sua falta ou impedimento, pelo seu
substituto.

19.3 Serão realizadas entre o 2º e 3º trimestre, a contar a partir do início das atividades da CONTRATADA,
a  auditoria  e  a  pesquisa  de  satisfação  do  usuário  do  HMJ,  incluindo  a  avaliação  da  satisfação  e  da
efetividade com os serviços prestados pelos colaboradores da empresa.

19.4 O relatório da auditoria anual do HMJ, realizado pela Coordenação de Auditoria da Secretaria Municipal
de Saúde e a Pesquisa de Satisfação do Usuário do HMJ, realizada pela Ouvidoria do SUS municipal serão
encaminhados ao Secretário Hospitalar com cópia para o Conselho Diretor do HMJ (órgão deliberativo,
paritário com representação social) e a Comissão de Fiscalização do Contrato, após ciência do Secretário
Municipal de Saúde.

19.5 O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, na seguinte
forma:

I - Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o subitem 19.2, que deverá
ser elaborado no prazo de 15 (quinze) dias após a entrega do serviço;

II -  Definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o subitem 19.2, após
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, para observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das
obrigações contratuais.
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19.6. A comissão a que se refere o item 19.2, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em re-
gistro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regulari -
zação das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autorida-
de superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

19.7. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de ins-
peção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, ele -
mentos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados neces-
sários ao desempenho de suas atividades.

19.8. A instituição e a atuação da fiscalização da prestação do serviço, objeto do contrato, não exclui ou ate -
nua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

20 - DA RESPONSABILIDADE

20.1. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença
de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

20.2. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios
e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condi-
ção do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

20.3. A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a
Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhis-
tas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de valida-
de.

20.4.  A ausência da apresentação dos documentos mencionados no item anterior ensejará a retenção do
valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

20.5. A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de existên-
cia de débito trabalhistas da  CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no item 20.2.

20.6. Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, de forma a assegurar que nenhum
tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

21 – DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por conta dos
recursos da seguinte dotação orçamentária:

Ficha 20203144 e dotação orçamentária 33.3301.10.302.0228.2693.339039.10010000

21.1.1. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias
respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

21.2.   A  CONTRATADA  deverá  apresentar  nota  da  fatura  mensal  em  duas  vias  no  Protocolo  da
CONTRATANTE, bem como relatório mensal devidamente preenchido, relativo aos serviços prestados;
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21.2.1 A prestação de contas mensal deverá conter além da fatura: o relatório de frequência mensal e
o relatório de produção mensal realizada por categoria, por profissional (nome completo, registro no
conselho  de  classe  e  carga  horária  mensal  realizada)  e  por  posto  de  trabalho  de  todos  os
colaboradores da empresa que atuaram no HMJ no mês de referência do pagamento da parcela
mensal.

21.2.2  No valor da fatura mensal incidirá a avaliação das metas quantitativas e qualitativas, podendo
ocorrer desconto decorrente do Sistema de Pagamento (Anexo IV do Termo de Referência);

21.2.2.1 A CONTRATADA poderá recorrer, por meio de ofício, ao Conselho Diretor do HMJ
quando entender que a avaliação quantitativa e/ou qualitativa foi afetada por fator alheio à
empresa.

21.3 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, em parcela única ou parcelado,
conforme cronograma de execução do contrato,  mediante  credito  em conta-corrente  da contratada,  em
instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-
mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

21.3.1. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente do Banco
Oficial do Município de Angra dos Reis, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário
até a assinatura do contrato.

21.3.2.  No  caso  de  a  CONTRATADA  estar  estabelecida  em  localidade  que  não  possua  agência  da
instituição  financeira  contratada  pelo  CONTRATANTE  ou  caso  verificada  pelo  CONTRATANTE  a
impossibilidade de a  CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada
pelo  CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá
ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus
financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

21.4. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser encaminhada para pagamento no endereço Rua Japo-
rangra, nº: 1700, Japuiba - Angra dos Reis/RJ, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) 
serviço fornecido, acompanhada do comprovante de recolhimento de FGTS e INSS, bem como atendimento
de todos os encargos relativos à mão e obra empregada no contrato.

21.5.  A(s)  Nota(s)  Fiscal(is)/Fatura(s)  deverá(ão)  ter  o  mesmo  CNPJ  da  Proposta  de  Preços,  pois  a
divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

21.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

21.7. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel -
HMJ, CNPJ: 26.830.623/0001-85, Inscrição Estadual: Isento, Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ,
Endereço: Rua Japorangra, nº: 1700, Japuiba – CEP.: 23.934-055 - Angra dos Reis/RJ, Telefone: (24) 3368-
6556.
 
21.8. No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os valores
e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04
da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.9. Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem
de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho
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dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o Município de Angra dos Reis isento de qualquer vínculo
empregatício com os mesmos.

21.10. Já estarão retido na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas
SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.11.  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o
prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva representação.

21.12.  Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,  desde que não decorram de ato  ou fato
atribuível à  CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM – Índice Geral de
Preços de Mercado e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

22 - DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1 A CONTRATADA deverá  apresentar  à  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,
contado da data da assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestação de garantia da ordem
de 1% (um por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art.
56 da Lei Federal n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

22.2.  A garantia prestada deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

22.3. A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

22.4. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia
deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de
1% (um por cento) do valor do Contrato.

22.5. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será
recomposto no prazo de 72(setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

22.6. O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais,
dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

23 DOS RECURSOS

23.1  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

23.1.1 Até 02(dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
peticionar contra o ato convocatório.

23.1.2 O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24(vinte e quatro) horas.

23.1.3 Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
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23.2 DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA
 
23.2.1  Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas
razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03(três) dias úteis.

23.2.2 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles
que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões,
ficando os demais desde logo intimados para apresentar  contrarrazões em igual  número de dias,  que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

23.2.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

23.2.4 O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

23.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará
preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

23.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o Pregoeiro.

24 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou
qualquer  inadimplemento  ou  infração  contratual,  sujeita  a  CONTRATADA,  sem  prejuízo  da
responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da
infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por
prazo não superior a 02(dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

24.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

24.3 A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

24.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.

24.5 A multa administrativa prevista na alínea  b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu
pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

24.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de
mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de
empenho ou  do  saldo  não  atendido,  respeitado  o limite  do art.  412  do  Código  Civil,  sem prejuízo  da
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possibilidade  de  rescisão  unilateral  do  contrato  pelo  CONTRATANTE  ou  da  aplicação  das  sanções
administrativas.

24.7  Antes  da  aplicação  de  qualquer  penalidade  administrativas,  será  garantido  o  exercício  do
contraditório e ampla defesa no prazo de 05(cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

24.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Angra dos
Reis e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10(dez)
dias.

24.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

24.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade
ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no
Registro Cadastral.

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1.  É facultado à Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, quando convocada(s) a(s) Licitante(s)
Vencedora(s)  e esta(s)  não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos,  convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.

25.2.  É facultado  ao  Licitante  ou  autoridade  superior,  em qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.3.  Fica  assegurado  a Fundação Hospitalar  Jorge  Elias  Miguel  -  HMJ o  direito  de,  no  interesse  da
Administração, anular  ou revogar,  a qualquer tempo, no todo ou em parte,  a presente licitação,  dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

25.4.  Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.

25.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

25.6.  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.7.  Não havendo expediente  ou  ocorrendo qualquer  fato  superveniente  que  impeça a  realização  do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.8. O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15 (quinze)
dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena
de inutilização dos mesmos.

25.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados.
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25.10.  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no timbre
deste edital, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a obrigatoriedade
de serem utilizados os serviços.

25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do
término.

25.12.1  Os referidos prazos somente se iniciam ou vencem em dia de expediente nesta Administração
Pública Municipal.

25.13.  As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas
partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

25.14. Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento.
Anexo IV - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação.
Anexo V - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.
Anexo VI - Modelo Proposta de Preço.
Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal.
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Idoneidade.
Anexo IX - Modelo de Declaração de Superveniência.
Anexo X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo XI - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal
Anexo XIII - Minuta de Contrato

28.15. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam
a atuação da Administração Pública.

28.16. Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na
licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

28.17.  O foro da comarca de Angra dos  Reis  é  designado como o competente  para  dirimir  quaisquer
controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Angra dos Reis, 03 de Março de 2020.

…..............................................................
KÁTIA REGINA DA S. CORDEIRO

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

Página 21 de 142

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

A  NEXO I  

TERMO     DE     REFERÊNCIA  

1 – DO   OBJETO  

1.1.  Contratação  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado  para  a  prestação  complementar  de  serviços
continuados de profissionais na área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ.

2 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

A escolha pela modalidade pregão com critério de julgamento global deve-se à natureza da contratação, o
que inviabiliza a divisão do objeto em lotes/itens, uma vez que a atenção à Saúde, principalmente no âmbito
hospitalar, se constitui na articulação vertical e horizontal cotidiana entre sistemas, serviços e profissionais
em diferentes graus de interdependência,  garantindo a necessária integralidade do cuidado, visando os
melhores resultados. Dentre as cinco caracterizações para as organizações eficazes feitas por Mintzberg
nos hospitais têm uma forte expressão da burocracia profissional, ou seja, a palavra-chave do hospital é o
núcleo operacional (médicos, enfermeiros, nutricionistas e demais profissionais de saúde). Para Mintzberg,
a eficácia da estrutura requer parâmetros de design bem definidos. Ele destaca que “os parâmetros de
design formam um sistema integrado em que cada um deles está vinculado a todos os outros: qualquer
mudança em um parâmetro provoca mudança em todos” (MINTZBERG, H.. Criando organizações eficazes.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2003). Os parâmetros de design e fatores situacionais próprios para cada instituição
determinam: o ajuste mútuo, a supervisão direta, a padronização de habilidades e de normas. Tais fatores
geram elevada demanda por parte da equipe multiprofissional de alto grau de comunicação, colaboração e
administração  de  conflitos.  Estes  aspectos  do  HMJ foram considerados  na  construção  deste  TERMO,
principalmente,  no  desenho  da  integração  das  metas  qualitativas  e  quantitativas  que  fortemente  se
expressam no sistema de pagamento.

 3 – DA   JUSTIFICATIVA  

3.1 – Aspectos gerais:

A Constituição  Federal  de  1988  afirma  que  a  saúde é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem tanto à redução do risco de doença e de outros agravos,
quanto ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e
recuperação. As ações e serviços obedecem aos princípios de: (I) universalidade de acesso aos serviços de
saúde  em  todos  os  níveis  de  assistência;  (II)  integralidade  da  assistência  em  todos  os  níveis  de
complexidade do sistema e (III) igualdade da assistência à saúde, através da conjugação dos recursos
financeiros, tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde a população.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma política em movimento que busca acompanhar as mudanças e
transformações da sociedade e suas demandas. A gestão do cuidado por meio da organização das Redes
de Atenção à Saúde se constitui na articulação entre sistemas, serviços e atores de saúde em diferentes
graus de interdependência, visando à otimização de recursos e os melhores resultados para usuários. No
que se refere às demandas de atenção hospitalar, a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece as diretrizes para a organização do componente
hospitalar  na  Rede  de  Atenção  à  Saúde.  Nela,  a  conformação  do  perfil  assistencial  do  hospital  está
vinculada, a um espaço geográfico com sua respectiva população e perfil epidemiológico.

3.2 – Espaço geográfico e assistencial de inserção da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ:

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

Página 22 de 142

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

A organização da rede de atenção à saúde conforme disposto no Decreto Federal Nº 7.508, de 28 de junho
de 2011 considera a Região de Saúde como “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de
Municípios  limítrofes,  delimitado a partir  de  identidades culturais,  econômicas e  sociais  e  de redes  de
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”. A Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ
está localizada no município de Angra dos Reis que integra a Região de Saúde da Baía da Ilha Grande no
sul do Estado do Rio de Janeiro. Esta Região de Saúde tem população estimada de  278.488 habitantes.
Além de Angra dos Reis (população estimada de 194.619 habitantes) esta Região de Saúde é composta por
Mangaratiba  (população  estimada  de  42.415 habitantes)  e  Paraty  (população  estimada  de  41.454
habitantes) disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/, visitado em 09/01/2017 as 12:48 h. Angra dos Reis é
o Município-Polo da Região de Saúde da baía da Ilha Grande, ou seja, de acordo com a definição da
estratégia de regionalização do Estado do Rio de Janeiro, apresenta papel de referência para os demais
municípios da região (Mangaratiba e Paraty),  em qualquer nível  de atenção. Ressaltamos ainda que a
região possui população quilombola e indígena. Angra dos Reis é um Distrito Sanitário Especial Indígena.

Angra dos Reis possui aglomerados populacionais distribuídos em um eixo longitudinal compreendido entre
o Rio de Janeiro e Paraty com distância significativa do centro da cidade. A cidade é sede de Usina Nuclear,
Terminal Marítimo da Petrobras, Estaleiro Brasfels (antigo Verolme) e nela perpassam o Arco Rodoviário do
Rio de Janeiro e o Porto de Sepetiba, o que submete sua população e outras em trânsito, além de seus
trabalhadores  a  uma  maior  vulnerabilidade  às  urgências  e  emergências.  Outra  questão  é  a  crescente
quantidade e gravidade da violência urbana no município. Tais situações apresentam a possibilidade de
graves acidentes na região, gerando demandas hospitalares de alto grau de complexidade.

Além disso, a região apresenta alto índice pluviométrico, que associado à presença de morros, encostas e
área com erosão favorecem ocorrências de desastres naturais a que o território municipal está sujeito:
alagamentos,  enchentes,  inundações e enxurradas além de deslizamentos de solo  e rocha,  quedas,  e
rolamentos. Como exemplo, em nosso município teve: no ano de 2002 deslizamentos de terra e inundações
com 30 mortos; no ano de 2010 o maior desastre natural registrado na cidade com 61 bairros atingidos e 55
mortos; no ano de 2012 no período de 30 de dezembro a 04 de janeiro 20 mil pessoas foram atingidas de
alguma  forma  por  chuvas  ininterruptas  com  acúmulo  pluviométrico  de  591,4  milímetros,  causando
deslizamentos  e  inundações  que  de  forma  imediata  atingiu  844  pessoas  (desalojados/desabrigados).
Também existe a ameaça de desastres tecnológicos que envolvem o parque industrial municipal: Petrobrás,
Verolme e Usina Nuclear. Tendo em vista os desastres naturais e tecnológicos para os quais Angra dos Reis
apresenta ameaça de ocorrência, o município elaborou Planos de Contingência da Saúde específicos para
cada um dos desastres, nos quais toda a Rede de Atenção à Saúde está envolvida, incluindo a Fundação
Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ.

3.3 – Perfil Demográfico Epidemiológico da Região de Saúde da Baía da Ilha Grande:

As características da população da Região de Saúde da Baía da Ilha Grande acompanha a tendência de
envelhecimento  da  população  brasileira,  como podemos constatar  por  pesquisa  na  página  do Instituto
Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (disponível  em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/angra-dos-reis/panorama. Acessado as 11:38 h de 26/01/2018). 

A morbidade e mortalidade hospitalar na Baía da Ilha Grande por causa e sexo apontam para certo grau de
homogeneidade entre as cinco causas de mortalidade por ordem da maior para a menor frequência. A
frequência de óbitos em Angra dos Reis por causa e sexo aponta entre as cinco causas de mortalidade por
ordem  da  maior  para  a  menor  frequência,  as  causas:  cardiovasculares,  causas  externas,  neoplasias,
doenças  do  aparelho  respiratório  e  doenças  do  aparelho  endócrino  e  metabólico  (disponível  em:
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060701. Acessado as 11:43 h de 26/01/2018).

3.4 – Rede Hospitalar da Região de Saúde da Baía da Ilha Grande:

Angra dos Reis possui um hospital próprio e 02 contratualizados com SUS municipal. O Hospital próprio é o
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HMJ (CNES Nº 7354746) com 136 leitos operacionais, sendo 100 leitos de internação mais os 36 leitos de
emergência (leito operacional é o leito em utilização e o leito passível de ser utilizado no momento do censo,
ainda que esteja desocupado, incluindo o leito extra que estiver sendo utilizado, acima de 12 horas). Dos
100 leitos de internação: 04 leitos de cuidados prolongados; 12 leitos de pediatria; 19 leitos cirurgia geral; 32
leitos de clínica médica; 18 leitos de ortopedia; 10 leitos de cuidados intermediários de adulto e 05 leitos de
isolamento.  Dos  36  leitos  de  emergência:  10  leitos  de  repouso,  04  leitos  de  sala  vermelha/grande
emergência adulto, 02 leitos sala vermelha/grande emergência pediátrica, 8 leitos de pacientes críticos, 8
leitos de pacientes semicríticos e 04 leitos de psiquiatria. Esta distribuição e quantitativos correspondem à
disposição atual dos leitos do HMJ. Um dos hospitais contratualizados ao SUS municipal é a Irmandade da
Santa Misericórdia de Angra dos Reis/Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena (CNES Nº 2280868) com
107 leitos SUS, sendo que 48 são leitos obstétricos. O outro hospital contratualizado ao SUS municipal é o
Hospital de Praia Brava (CNES Nº 2281384) com 26 leitos SUS. A Região de Saúde da Baía da Ilha Grande
possui  ainda  outros  dois  hospitais,  sendo  um  em  Mangaratiba  e  o  outro  em  Paraty.  O  hospital  de
Mangaratiba, denominado Hospital Municipal Victor de Souza Breves (CNES Nº2288109) possui 62 leitos
cadastrados no CNES: 07 leitos cirúrgicos de ortopediatraumatológica; 04 leitos cirúrgicos de ginecologia;
04  leitos  de  cirurgia  geral;  27  leitos  de  clínica  geral;  06  leitos  cirúrgicos  de  obstetrícia;  02  leitos  de
psiquiatria; 02 leitos de crônicos e 10 leitos de pediatria clínica.  O hospital de Paraty, denominado Hospital
São  Pedro  de  Alcântara  (CNES  Nº  2704587)  possui  34  leitos  cadastrados  no  CNES:  02  leitos  de
isolamento; 06 leitos de cirurgia geral; 10 leitos de clinica geral; 10 leitos de obstetrícia clínica; 02 leitos de
psiquiatria e 02 leitos de pediatria clínica. As informações sobre o número de leitos de Mangaratiba e Paraty
foram obtidas por consulta no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) em 18/01/2018
às 09h horas (disponível em: http://cnes.saude.gov.br). 

3.5 – Motivação da contratação de pessoa jurídica de direito privado para a prestação complementar de
serviços continuados de profissionais  na área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar Jorge Elias
Miguel - HMJ:

A busca de resultados quantitativos e qualitativos com a melhor qualidade, celeridade e menor custo na
atenção à saúde prestada pela Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ aponta para a análise dos
desafios da gestão pública e dos elementos de custos na provisão de profissionais de saúde. Para isso,
uma síntese histórica é fundamental. A realidade é mais rica que a captura dela por meio da síntese, porém
por meia dela busca-se entender a estrutura significativa da realidade.

A estruturação do quadro de pessoal da saúde em Angra dos Reis sofreu forte influência do movimento
democrático que teve início na década de 70, ganhando corpo na década de 80 com o fim do regime militar
em 1985. Com a Constituição Federal de 1988 a participação e o controle social na gestão do sistema de
saúde ampliou nesta área a busca por ampliação de direitos reprimidos, dentre eles, o direito de acesso. Na
década de noventa essa busca legítima por ampliação de acesso inicia em Angra dos Reis o esforço de
ampliar sua rede de saúde de forma intensa.

O desafio que se apresentava para alcançar tal objetivo era a interiorização de mão de obra especializada
de nível técnico e superior na área de saúde, já que a cidade não tinha unidades de formação na área.
Assim, como medida estratégica foi instituída uma melhoria significativa no valor da hora trabalhada dos
profissionais de saúde, criando no cenário estadual, e até em algum grau no nacional, o desejo de fazer
parte dos quadros do pessoal da saúde do município. Nessa época, a proposta cabia no cofre municipal e
foram realizados vários concursos públicos que alcançaram, por um lado, êxito em trazer profissionais para
o município  e  por  outro  um elevado comprometimento futuro  dos recursos municipais  com a folha  de
pagamento.  Na composição de custos hospitalares,  o gasto com pessoal nos hospitais públicos é bem
expressivo como podemos observar nos Indicadores PROHASA – Fundação Getúlio Vargas – São Paulo –
janeiro a julho /2015:
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A história segue seu curso e chegamos ao período atual caracterizado por um aumento linear da população,
bem como dos problemas sociais e, consequentemente, das demandas por atenção à saúde. Esta cresceu
exponencialmente,  gerando  um déficit  na  relação  demanda  versus  recursos  disponíveis  diante  de  um
quadro  de  gastos  com  servidores  muito  próximos  do  limite  prudencial.  Neste  sentido,  não  podemos
desconsiderar alguns outros fatores que comprometem ainda mais os gastos com pessoal, a despeito de
sua legitimidade: licença prêmio; licença jubileu; anuênio; licença maternidade com adicional de 2 meses
para aleitamento, gratificação de incentivo de escolaridade e outras conquistas, sendo que algumas dessas
outras conquistas a legalidade estão sendo questionadas judicialmente pela municipalidade.

No cerne desse período histórico onde a palavra central dos diferentes debates é a CRISE, a pauta é rever
práticas; rever custos e adotar novos comportamentos em tempo oportuno, visando absorver as demandas
crescentes sem perder a qualidade e se possível encantar clientes. Esta mudança de paradigma implica
numa  capacidade  de  resposta  rápida  que  na  administração  pública  do  passado,  algumas  vezes,
apresentava certo grau de contenção, tendo em vista interesses de corporações: política e profissional. Era
impensável  ajustar gastos com pessoal  na lógica de mercado (oferta  x  procura),  bem como responder
rapidamente a queda da qualidade dos serviços e, no caso da saúde, enfrentar antigos problemas para
manutenção das atividades do SUS. Neste sentido, a  Fiscalização de Orientação Centralizada, realizada
pela Secex-PR com objetivo de avaliar a regularidade dos ajustes firmados pelos governos municipais com
entidades privadas para a disponibilização de profissionais de saúde para atuarem em unidades públicas de
saúde, da parte da Visão Geral, destaca-se (entre outros pontos) que:

O SUS enfrenta diversos obstáculos para contratar médicos e outros profissionais de saúde.
Além de muitos profissionais não desejarem se deslocar para localidades distantes dos grandes
centros e com estrutura muitas vezes precária, os salários dos servidores públicos municipais
estão limitados pelo subsídio do prefeito, que não é atrativo para profissionais de nível superior,
principalmente aqueles de maior especialização. Muitos concursos públicos realizados terminam
desertos  ou  há  uma  alta  rotatividade  porque  os  servidores  selecionados  em pouco  tempo
procuram outras oportunidades. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de
4/5/2000)  também impõe limites  para gastos  com pessoal,  o  que dificulta  a  ampliação  dos
quadros das secretarias de saúde, sendo que as despesas com pessoal  na área de saúde
consomem  por  volta  de  80%  do  montante  de  seus  recursos (disponível  em:
https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/309609059/1778320143/inteiro-teor-309609107.
Acessado em 17/01/2018).

Para  o  enfrentamento  do  obstáculo  com  pessoal,  a  normativa  jurídica  permite  garantir  a  oferta
complementar de serviços continuados de profissionais de saúde à população por meio diferentes formas,
dentre  elas,  o  contrato  administrativo.  Ao adotar  o  contrato  administrativo  de particulares  por  meio de
licitação pública para a prestação complementar de serviços continuados de profissionais busca-se atender
aos múltiplos princípios que regem a administração pública, em especial, o princípio da economicidade e o
princípio da eficiência. A licitação pública permite a ampla concorrência, visando, no caso concreto:

- instituir metas qualitativas e quantitativas com impacto efetivo na remuneração dos serviços prestados;

-  melhor  custo  para  a  administração  pública  na  relação  remuneração  hora/profissional  praticada  no
mercado; e
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- alcançar algum percentual de desconto sobre os valores financeiros praticados pela administração pública
municipal com os gastos para atender a necessidade atual de profissionais da maioria das categorias  na
área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, conforme apontado na Planilha
de Custos (Anexo I).

-  alcançar  algum percentual  de  acréscimo  sobre  os  valores  financeiros  praticados  pela  administração
pública municipal com os gastos para atender a necessidade atual de profissionais (com menor oferta local)
na área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, conforme apontado na
Planilha de Custos (Anexo I).

Após o exposto anteriormente e tendo em vista que o administrador público tem, entre outras, a obrigação
de zelar pela aplicação dos recursos públicos para o alcance dos melhores resultados com o menor custo
possível é que foi proposto este Termo de Referência.

4 – DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

A atenção à Saúde, principalmente no âmbito hospitalar, se constitui na articulação cotidiana entre sistemas,
serviços e profissionais em diferentes graus de interdependência, garantindo a necessária integralidade do
cuidado,  visando  os  melhores  resultados  para  usuários.  Desta  forma  será  vedada  a  participação  de
cooperativas, pois o serviço a ser executado apresenta características incompatíveis com a organização do
trabalho nesta modalidade, tais como:

a) Mecanismos de comando e controle visando assegurar a adoção de métodos e padrões que serão
rotineiramente cobrados, a exemplo dos protocolos assistenciais;

b) Relação  de  hierarquia  técnica  e  funcional  entre  os  profissionais,  a  exemplo  da  equipe  de
enfermagem;

c) Níveis diferenciados de responsabilização técnica, a exemplo dos Técnicos de Radiologia com os
Ortopedistas.

5 – DO   RECURSO     ORÇAMENTÁRIO  

A despesa decorrente desta contratação  correrá à conta da seguinte Ficha  20203144  e  dotação
orçamentária 33.3301.10.302.0228.2693.339039.10010000

6 – DAS     ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO

1 1 Serviço
Contratação  de pessoa  jurídica  de  direito  privado  para  a  prestação
complementar  de  serviços  continuados  de  profissionais  na  área  de
atenção à saúde da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ.

6.1 Do Perfil da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ:

6.1.1 –  Criação e finalidade

A Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, instituída pela Lei Municipal Nº 3.617, de 01 de janeiro de
2017 é órgão integrante da Administração Indireta do Poder Executivo, vinculada à Secretaria de Saúde,
dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com patrimônio próprio, sede e foro
no Município de Angra dos Reis, prazo de duração indeterminado, com autonomia gerencial, patrimonial,
orçamentária e financeira.

A Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, tem por finalidade exclusiva desenvolver e executar ações
e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, em todos os níveis de assistência
hospitalar, de média e alta complexidade, respeitando-se sua capacidade instalada. As ações e os serviços
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de  saúde  do  HMJ  serão  desenvolvidos  de  maneira  sistêmica  e  integram  uma  rede  regionalizada  e
hierarquizada em nível de complexidade crescente do SUS do Município de Angra dos Reis, da qual a
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ é parte integrante, devendo observar todos seus princípios e
diretrizes, em especial a fiscalização e o acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde.

6.1.2 – Estrutura Física e de Recursos Humanos

A Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ é uma unidade hospitalar com perfil clínico e cirúrgico,
situada à Rua Japoranga n´º  1.700, Japuíba,  CEP 23934055, Angra dos Reis,  Rio  de Janeiro.  É uma
unidade com serviços cadastrados na Média Complexidade e Alta Complexidade, com grande potencial de
ampliação dos serviços de Alta Complexidade. Os Atendimentos do hospital são agrupados nas áreas de
internações clínicas e cirúrgicas distribuídas em 100 leitos de internação: 04 leitos de cuidados prolongados;
12 leitos de pediatria; 19 leitos de cirurgia de geral; 32 leitos de clínica médica; 18 leitos de ortopedia; 10
leitos  de  cuidados  intermediários  adulto  e  05  leitos  de  isolamento.  Esta  distribuição  e  quantitativo
correspondem ao cenário atual do hospital. No setor de emergência temos os seguintes leitos por área: 04
leitos sala vermelha/grande emergência adulto; 02 leitos sala vermelha/grande emergência pediátrica; 08
leitos pacientes semicríticos,  08 leitos pacientes críticos;  04 leitos psiquiátricos e 10 leitos de repouso,
perfazendo um total de 36 leitos no setor de emergência.

A história desta unidade hospitalar remonta um longo período de construção por meio de recursos tripartite.
No final de 2013 começa o ensaio da inauguração que acontece em janeiro de 2014. Na divulgação da
mídia, o hospital seria referência em ortopedia, neurocirurgia e oftalmologia. Entretanto, no ano de 2016, o
município vivencia intensa crise que culmina com o comprometimento de diversos serviços, incluindo da
emergência do hospital. Em 2017, a atual gestão cria a Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ,
objetivando  criar  estrutura  gerencial  para  suportar  várias  metas  ainda  não  alcançadas  desde  sua
inauguração  em  2014:  credenciamento  de  serviços;  ajuste  de  custos  e  etc.  Desde  o  início  de
funcionamento, a questão de pessoal foi um desafio enfrentado de diferentes formas. Atualmente, o HMJ
possui um quadro de 330 servidores (11 cargos externos comissionados; 06 funções gratificadas servidor
estatutário  e  313  estatutários)  e  um contrato  temporário  para  a  prestação  complementar  de  serviços
continuados de profissionais na área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ,
garantindo a oferta de 509 profissionais com mais 03 (três) de sobreaviso para a manutenção das atividades
da instituição (suporte de internação para emergência). Este contrato temporário teve início em 05/10/17 e
previsão de término para 02/04/18.

6.1.3 – Dimensionamento dos recursos humanos

O quadro abaixo aponta o dimensionamento da equipe para o HMJ a partir de parâmetros de cálculo para o
dimensionamento conforme descritos no ANEXO II. A coluna equipe dimensionada não representa o total de
profissionais  do  HMJ,  mas  apenas  àquelas  equipes  cujo  quadro  necessita  ser  complementado.  O
quantitativo da categoria descrito na coluna “equipe dimensionada” tem como base a população de Angra
dos Reis,  o perfil  da assistência  do HMJ,  as normatizações do SUS,  as resoluções dos conselhos de
fiscalização  do  exercício  profissional  de  cada  categoria,  bem como o  pacto  de  execução  de  serviços
disposto na Pactuação Programada e Integrada da Assistência. A necessidade de contratação é de 456
profissionais conforme detalhamento do quadro abaixo:

Função

Quantidade
de

Profissionais
Dimensionad

a

Quantidade
de

Servidores
Estatutários
Existentes

Quantidade
de

Profissionais
a Contratar

Carga horária
semanal /

profissional
(horas)

Carga
horária

mensal /
profissional

(horas)

Total de
horas

mensal a
ser

Contratada
Clínico Plantonista 35 0 35 24 120 4.200
Intensivista 
Plantonista

28 0 28 24 120 3.360

Pediatra Plantonista 7 0 7 24 120 840
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Cirurgião geral 
Plantonista

14 5 9 24 120 1.080

Ortopedista 
Plantonista

14 2 12 24 120 1.440

Anestesiologista 
Plantonista

7 1(*) 7 24 120 840

Oftalmologista 
Plantonista

7 5 2 24 120 240

Clínico Diarista 4 4 0 24 120 0

Intensivista Diarista 1 0 1 40 200 200

Endoscopista 1 0 1 24 120 120

Proctocolonoscopista 2 0 2 24 120 240

Hepatologista 1 0 1 24 120 120

Infectologista 1 0 1 24 120 120

Cardiologista 2 1 1 24 120 120

Psiquiatra 1 0 1 24 120 120

Nefrologista 2 0 2 24 120 240

Neurologista 2 0 2 24 120 240

Radiologista 1 0 1 24 120 120

anestesiologista 10 0 10 24 120 1.200

ortopedista 5 0 5 24 120 600

neurocirurgião 3 2 1 24 120 120

urologista 3 0 3 24 120 360

ginecologista 3 2 1 24 120 120

cirurgião vascular 4 0 4 24 120 480

cirurgião geral 5 3 2 24 120 240

otorrinolaringologista 1 0 1 24 120 120

Enfermeiro 117 40 (**) 89 30 150 13.350
Técnico de 
Enfermagem

269 150 (***) 119 30 150 17.850

Fisioterapeuta 23 11 12 30 150 1.800

Assistente Social 7 0 7 30 150 900

Nutricionista 11 0 11 30 150 1.650

Fonoaudiólogo 3 0 3 30 150 450

Psicólogo 3 0 3 30 150 450
Técnico em 
Radiologia

16 10 6 24 120 720

Farmacêutico 9 6 3 30 150 450

Auxiliar de Farmácia 18 6 12 40 200 2.400

Auxiliar Administrativo 28 6(****) 25 40 200 5.000

Recepcionista 25 0 25 40 200 5.000

Total 676 252 456 66900

Observações: 
1. O detalhamento de cada cargo com objetivo, principais atribuições, requisitos mínimos para provimento e
jornada e regime de trabalho está descrito no Anexo V.
2. O total de servidores estatutários do HMJ, atualmente, são 319 profissionais de diferentes categorias.
3. (*) 01 anestesiologista exercendo cargo em comissão de Secretário Executivo de Saúde.
4.  (**)  01  enfermeiro  encontra-se  afastado  para  tratamento  de  saúde  reiteradamente,  07  atuando  em
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supervisão e 03 em coordenação.
5. (***) 12 técnicos de enfermagem encontram-se afastados para tratamento de saúde reiteradamente, 02
atuando em coordenação, 01 pedido de exoneração, 01 pedido de vacância e 02 pedidos de transferência.
6.  (****)  03  auxiliares  administrativos  afastados  exercendo  as  Funções Gratificadas  de:  Assistência  de
Controle de Estoque e Insumos, Assistência de Faturamento e Assistência de Contratos.

6.1.3.1 – Validação por comparação:

6.1.3.1.1 – Dados e fonte de informação:

A escolha da localização de hospitais na mesma região de saúde para realizar a validação por comparação
decorreu de certo grau de homogeneidade no nível econômico da clientela internada, perfil epidemiológico e
exposição a riscos, incluindo acidentes de trânsito na Rio/Santos que corta todos os municípios. Outros
fatores  como  tipo  de  hospital  e  porte  aproximam  esses  hospitais.  Para  colaborar  com  a  validação
comparativa, que sofre algum grau de comprometimento por conta do perfil assistencial e do processo de
trabalho de cada instituição,  incluímos um hospital  que  recebeu e manteve  o selo  do  Programa CQH
(Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - CNES Nº 2087057) e que apresenta o porte e o perfil
assistencial mais amplo que os hospitais da Região de Saúde da Baía da Ilha Grande.

Desta forma, foram utilizados para a validação comparativa os hospitais com leitos SUS da Região de
Saúde da Baía da Ilha Grande em cada município: 1 – Angra dos Reis: a própria CONTRATANTE que é a
Fundação Hospitalar  Jorge Elias Miguel  -  HMJ –  HMJ -  (CNES Nº 7354746);  um contratualizado SUS
municipal  que  é  Hospital  e  Maternidade  Codrato  de  Vilhena  –  HMCV –  (CNES Nº  2280868)  e  outro
contratualizado SUS municipal que é Hospital de Praia Brava – HPB- (CNES Nº 2281384); 2- Mangaratiba:
Hospital  de Municipal  Victor de Souza Breves –  HMVSB - (CNES Nº 2288109);  3 – Paraty:  o Hospital
Municipal São Pedro de Alcântara – HMSPA - (CNES Nº 2704587). Também, utilizamos um hospital de fora
da  Região  de  Saúde da  Baía  da  Ilha  Grande que  recebeu  e  manteve  o  selo  no  Programa  CQH em
Piracicaba/SP: o Hospital de Fornecedores de Cana –  HFC - (CNES Nº 2087057). Os dados do HMCV,
HPB, HMVSB e HSPA foram repassados pelos próprios hospitais no mês de janeiro de 2018. Os dados do
HFC  foram  retirados  do  CNES  no  mês  de  janeiro  de  2018.  Os  dados  do  HMJ  representam  foram
atualizados em 01 de fevereiro de 2018. O quantitativo de profissionais do HMJ constantes do quadro
abaixo representa o total da coluna “quantidade de profissional dimensionada” acrescida do restante dos
servidores estatutários cujas categorias não foram objeto deste TERMO. No quadro abaixo o quantitativo de
profissionais do HMJ corresponde à proposta de contratação contida neste TERMO (456 a contratar) mais
os 319 servidores estatutários do HMJ. Foi utilizado o quantitativo de leitos operacionais de cada instituição,
tendo  como  base  o  Manual  de  Indicadores  de  Gestão  de  Pessoas/ NAGEH  Pessoas  –  2ª  Edição  –
Setembro/2017: 

HMCV HMVSB HFC HPB HSPA HMJ
NÚMERO DE LEITOS

OPERACIONAIS
131 77 302 65 50 136

Nº PROFISSIONAIS 439 372 1325 442 309 775
Nº MÉDICOS 61 68 418 90 83 164

Nº ENFERMEIROS 31 19 123 18 26 117
Nº TÉC. + AUX. +

ATEND. ENFERMAGEM
153 115 630 109 109 269

TIPO DE
ESTABELECIMENTO

Hospital
Geral

Hospital
Geral

Hospital
Geral

Hospital
Geral

Hospital
Geral

Hospital
Geral

PORTE Médio Médio Grande Médio Pequeno Médio

NATUREZA JURÍDICA
Entidade sem
fins lucrativos

Administraçã
o Pública

Entidade sem
fins lucrativos

Entidade
sem fins
lucrativos

Administraçã
o Pública

Administraçã
o Pública

Nº DE PROFISSIONAIS
POR LEITO

3,35 4,88 4,39 6,8 6,18 5,69
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OPERACIONAL
Nº DE MÉDICOS (A)

POR LEITO
OPERACIONAL

0,47 0,88 1,39 1,38 1,66 1,21

Nº DE ENFERMEIRA
(O) POR LEITO
OPERACIONAL

0,24 0,25 0,41 0,28 0,52 0,86

Nº DOS DEMAIS
MEMBROS DA EQUIPE

DE ENF. POR LEITO
OPERACIONAL

1,17 1,49 2,09 1,68 2,18 1,98

6.1.3.1.1 – Parâmetros:

Para possibilitar ampliar o universo da validação comparativa, incluímos parâmetros citados no Manual de
Indicadores de Gestão de Pessoas/ NAGEH Pessoas – 2ª Edição – Setembro/2017:

- Para Borges (1980), temos: relação empregado/leito em hospital geral é de 2,3 a 2,5 empregados/ leito (in-
cluindo médico).

- Trigo e Roncada (1988), ao realizarem uma revisão dos padrões indicados para mensuração de pessoas 
em hospital geral, consideram que um número razoável seria 2,5 a 4 empregados por leito.

- Segundo o Grupo Informal de Salários dos Hospitais, GISAH (2007), temos: Empregado/leito: 5,2 e Enfer-
magem/ leito: 2,2.

- Coelho (2013), em estudo para o dimensionamento de enfermagem, aponta: Empregado/leito 4,2; Pessoal
enfermagem/leito 1,8; Enfermeira/leito 0,4

- Pesquisa PROAHSA, realizada nos meses de janeiro a julho de 2015, esta relação é de 5,37.

- A Joint Commission, órgão de acreditação hospitalar, segundo dados de hospitais certificados, apresenta a
relação de 5,0 empregado/leito, sem considerar o quadro de médicos.

-  No Brasil, utiliza-se o parâmetro de 5 empregados/leito, considerando 100% dos leitos, pronto socorro,
centro cirúrgico e serviços laboratoriais.
- Da amostra de 35 hospitais público e privado, capital e interior do Estado de São Paulo, participantes do 
Núcleo de Apoio à Gestão Hospitalar - NAGEH - Pessoas do CQH - Compromisso com a Qualidade Hospi-
talar, em 2016, a média de empregado/leito foi de 6,5.

-Também é possível, estabelecer parâmetros para Médico, Enfermeiro ou Enfermagem/leito. No NAGEH
Pessoas, no mesmo período: 2,0 para o pessoal de enfermagem/leito, 0,48 enfermeiro/leito.

6.1.3.1.1 – Medianas:

Para ampliar a possibilidade de comparação apresentamos a seguir as medianas decorrentes da relação: nº
de  profissionais  por  leito;  médicos  por  leito;  enfermeiros  por  leito  e  demais  membros  da  equipe  de
enfermagem por leito (Técnicos, Enfermeiros, Auxiliar de Enfermagem e 01 atendente de enfermagem). O
destaque dessas categorias em relação às demais categorias de profissionais do HMJ se deve ao fato do
expressivo quantitativo da categoria da equipe de enfermagem e a maior remuneração por hora profissional
trabalhada concentrada na equipe médica.  As duas categorias somadas representam 550 profissionais,
representando 81,36 % da necessidade de contratação para o quadro do HMJ.

Para cálculo do indicador da relação do número de profissionais por leito; médicos por leito; enfermeiros por

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

Página 30 de 142

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

leito e demais membros da equipe de enfermagem por leito seguimos a orientação contida no Manual de
Indicadores de Gestão de Pessoas/NAGEH Pessoas, página 36 – 2ª Edição – Setembro/2017:

6.1.3.1.1.1 – Mediana da relação número de profissionais por leito operacional, incluindo Médicos:

HOSPITAIS Nº DE PROFISSIONAIS/LEITO
OPERACIONAL

MEDIANA

HMCV 3,35

5,29HFC 4,39

HMVSB 4,88

HMJ 5,70

HSPA 6,18

HPB 6,8

A discreta variação superior do número de profissionais do HMJ/leito operacional sofre maior influência do
quantitativo da categoria de enfermagem, principalmente, dos Enfermeiros, contudo os dados para o cálculo
do dimensionamento de pessoal de enfermagem foram inseridos na plataforma virtual do Conselho Federal
de Enfermagem - COFEN (http://apps3.cofen.gov.br/eDimensionamento/login.seam?cid=9351) que emite o
quantitativo para cada setor.

6.1.3.1.1.2 – Mediana da relação de número de Médicos (as) por leito operacional:

HOSPITAIS Nº DE MEDICOS (AS)/LEITO
OPERACIONAL

MEDIANA

HMCV 0,47
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1,30

HMVSB 0,88
HMJ 1,21
HPB 1,38
HFC 1,39
HSPA 1,66

6.1.3.1.1.3 – Mediana da relação de número de Enfermeiras (os) por leito operacional:

HOSPITAIS Nº DE ENFERMEIRAS (OS) 
/LEITO OPERACIONAL

MEDIANA

HMCV 0,24

0,35

HMVSB 0,25
HPB 0,28
HFC 0,41
HSPA 0,52

HMJ 0,86
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6.1.3.1.1.4 – Mediana da relação de número dos demais membros da equipe de enfermagem por leito
operacional:

HOSPITAIS

Nº DOS DEMAIS MEMBROS DA
EUIPE DE

ENFERMAGEM/LEITO
OPERACIONAL

MEDIANA

HMCV 1,28

2,33
HMVSB 1,85
HFC 2,31
HPB 2,35
HMJ 2,99
HSPA 3,21
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6.1.3.2 – Meta quantitativas e qualitativas:

O conjunto de metas quantitativas leva em consideração a carga horária mensal de trabalho, a produção de
serviços  no  HMJ,  a  produção  de  cirurgia  eletiva  e  os  sobreavisos  atendidos.  O  conjunto  de  metas
qualitativas guarda relação direta com a Política Nacional de Saúde. 

 Poderá ser aplicado um coeficiente de desconto na fatura mensal de forma estratificada de acordo com o
percentual de alcance de cada meta pela CONTRATADA, conforme detalhado no sistema de pagamento
(Anexo  IV).  O coeficiente  de desconto  da  avaliação  quantitativa  e  qualitativa,  quando ocorrer,  incidirá,
respectivamente, sobre 85% e 15% da parcela mensal a ser paga. 

6.1.3.2.1. Metas quantitativas:

6.1.3.2.1.1 – A meta carga horária mensal de trabalho (CHMT):

A meta  “carga  horária  mensal  de  trabalho”  é  definida  a  partir  do  objeto  da  contratação  de  prestação
complementar de serviços continuados de profissionais na área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar
Jorge Elias Miguel - HMJ e representa realização de 100% da carga horária mensal contratada.  O peso
percentual de desconto para o não cumprimento da meta carga horária mensal de trabalho é obtido pela
fórmula: nº de total geral da carga horária mensal realizada pelos colaboradores da empresa / de total geral
da carga horária mensal contratada x 100. É valorada conforme quadro abaixo:

PERCENTUAL ALCANÇADO DA META “CARGA
HORÁRIA MENSAL DE TRABALHO”

PESO PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais NÃO OCORRERÁ DESCONTO
Abaixo de 100% até 95% 1%
Abaixo de 95% até 80% 1,5%
Abaixo de 80% até 65% 2%
Abaixo de 65% até 40% 2,5%

Menor que 40% 3%
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6.1.3.2.1.2 – A meta produção de serviços (PS):

A meta “produção de serviço” é definida a partir da relação percentual existente entre o quantitativo da força
de trabalho da CONTRATANTE (456 profissionais) em relação ao total da força de trabalho do HMJ (775
profissionais). A força de trabalho da CONTRATADA representa 58,84 % da força de trabalho total do HMJ.
Respeitando  esta  relação  percentual,  a  meta  “produção de  serviço”  foi  calculada,  aplicando  a  mesma
relação  percentual  sobre  a  média  mensal  de  produção  de  serviços  de  Média  e  Alta  Complexidade
(ambulatorial + hospitalar) faturados pelo HMJ no período de outubro de 2016 a novembro de 2017 (Anexo
VI) e representa 11.979 procedimentos mensais (100%), sendo valorada conforme o quadro abaixo:

PERCENTUAL ALCANÇADO DA META “PRODUÇÃO DE
SERVIÇOS”

PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais NÃO HAVERÁ DESCONTO
Abaixo de 100% até 95% de 11.979 procedimentos mensais 1%
Abaixo de 95% até 80% de 11.979 procedimentos mensais 1,5%
Abaixo de 80% até 65% de 11.979 procedimentos mensais 2%
Abaixo de 65% até 40% de 11.979 procedimentos mensais 2,5%

Menor que 40% de 11.979 procedimentos mensais 3%

6.1.3.2.1.3 – Meta “produção de cirurgias eletivas”:

A meta “produção de cirurgias eletivas” é definida a partir da relação percentual existente entre o quantitati -
vo de cirurgiões da CONTRATADA para cirurgia eletiva (17 cirurgiões) em relação ao total de cirurgiões di -
mensionados do HMJ (24 cirurgiões) para cirurgia eletiva. O número de cirurgiões da CONTRATADA repre-
senta 70,83 % dos cirurgiões para cirurgia eletiva no HMJ. Respeitando esta relação percentual, a meta
“produção de cirurgia eletiva” foi calculada, aplicando a mesma relação percentual sobre o mínimo mensal
estimado de produção de 304 cirurgiaseletivas (incluindo as ortopédicas) e representa 215 cirurgias eletivas
mensais (100%), sendo valorada conforme o quadro abaixo:

PERCENTUAL ALCANÇADO DA META “PRODUÇÃO DE CI-
RURGIAS”

PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais de 215 cirurgias eletivas/mês NÃO HAVERÁ DESCONTO
Abaixo de 100% até 95% de 215 cirurgias eletivas/mês 1%
Abaixo de 95% até 80% de 215 cirurgias eletivas/mês 1,5%
Abaixo de 80% até 65% de 215 cirurgias eletivas/mês 2%
Abaixo de 65% até 40% de 215 cirurgias eletivas/mês 2,5%

Menor que 40% de 215 cirurgias eletivas/mês 3%

6.1.3.2.1.4 – Meta “taxa de sobreaviso atendidos em até 3 horas”:

Meta “taxa de sobreaviso atendidos em até 3 horas” é obtida pela fórmula: nº sobreavisos atendidos no mês
(em até 3 horas) /  total de acionamentos de sobreaviso no mês x 100. Não havendo acionamentos de
sobreaviso no mês, o peso da meta corresponde a 100%. É valorada conforme quadro abaixo:

TAXA DE SOBREAVISOS ATENDIDOS EM ATÉ 03
(TRÊS) HORAS

PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais NÃO HAVERÁ DESCONTO
Abaixo de 100% até 95% 1%
Abaixo de 95% até 80% 1,5%
Abaixo de 80% até 65% 2%
Abaixo de 65% até 40% 2,5%

Menor que 40% 3%

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

Página 35 de 142

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

O tempo de até 3 horas para atendimento ao acionamento do sobreaviso decorre do tempo médio de
deslocamento entre Angra dos Reis e os dois centros formadores de profissionais de saúde mais próximos
(Rio de Janeiro e Volta Redonda). O atendimento ao acionamento do sobreaviso é considerado a partir do
atendimento do médico ao paciente.

6.1.3.2.2 – Meta qualitativa

O conjunto de metas qualitativas foi estabelecido a partir de ações em consonância com a Política Nacional
de Saúde,  consolidada nas Portarias de Consolidação do Ministério  da Saúde.  Também foi  utilizado o
NAGEH Pessoas – Benchmarking em Saúde – Manual de Indicadores de Gestão – 2ª Edição – Setembro
2017 (disponível  em:  http://www.cqh.org.br/portal/pag/doc.php?p_ndoc=683.  Acessado  às  12;29h  de
11/01/2018).  Deming estimou que apenas 15% dos problemas de qualidade podem ser  atribuídos aos
trabalhadores (DEMING, Wlliam E. Qualidade: a revolução da administração – Rio de Janeiro: Marques –
Saraiva, 1990). Cada indicador tem seu detalhamento, apresentado no Anexo III. A seguir detalhamento da
meta qualitativa:

META QUALITATIVA

1. ATENÇÃO Á SAÚDE

1.1. ATENÇÃO HOSPITALAR

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1.  Realizar  no  1º  trimestre  (a
contar  a  partir  do  início  das
atividades  da  CONTRATADA)
um  workshop  para  seus
colaboradores  nível  técnico
superior sobre auditoria clínica.

---------

01  workshop  no  1º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº  de  workshops  realizados
no  1º  trimestre  (a  contar  a
partir do início das atividades
da  CONTRATADA)  sobre
auditoria  clínica  para  os
colaboradores da empresa.

2.  Qualificar  no  2º  trimestre  (a
contar  a  partir  do  início  das
atividades da CONTRATADA) os
enfermeiros  colaboradores  da
empresa  para  a  utilização  de
sistema  classificação  de
pacientes  segundo  grau  de
complexidade e dependência do
cuidado

---------

≥50% dos Enfermeiros
qualificados  no  2º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Taxa  de  Enfermeiros
colaboradores  da  empresa
qualificados no 2º trimestre (a
contar  a  partir  do  início  das
atividades da CONTRATADA)
para utilização do Sistema de
Classificação  de  Pacientes  /
total  de  Enfermeiros  da
empresa  atuando  no  HMJ  x
100.

3. Qualificar os colaboradores da
empresa  no  Programa  CQH
(Controle  da  Qualidade
Hospitalar)  no  4º  trimestre  (a
contar  a  partir  do  início  das
atividades da CONTRATADA).

--------- ≥10%  dos
colaboradores
qualificados  no  4º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Taxa  de  colaboradores  da
empresa  qualificados  no
Programa CQH no 4º trimestre
(a contar a partir do início das
atividades da CONTRATADA)
/  total  de  colaboradores  da
empresa  atuando  no  HMJ  x
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100.

4.  Realizar  no  1º  trimestre  (a
contar  a  partir  do  início  das
atividades  da  CONTRATADA)
Workshop para os colaboradores
da  empresa  para  compreensão
do  modelo  do  processo  de
trabalho  de  enfermagem  do
HMJ.

---------

01  Workshop  no  1º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº  de  Workshops  realizados
no  1º  trimestre  (a  contar  a
partir do início das atividades
da  CONTRATADA)  para  os
colaboradores  da  empresa
para compreensão do modelo
do  processo  de  trabalho  de
enfermagem do HMJ.

1.3. ATENÇÃO NA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1.  Acompanhar  mensalmente  o
tempo  médio  de  espera  na
emergência  para  avaliação
clínica  ou  cirúrgica  pelos
médicos  colaboradores  da
empresa.

---------

≥90%  dos  pacientes
atendidos  na
Emergência dentro dos
tempos  máximos  do
protocolo  de
Classificação de Risco.

Somatório  do  tempo  de
espera  (em  minutos)  da
chegada  até  a  avaliação
médica  inicial  /  nº  de
pacientes  admitidos  na
emergência  no  mesmo
período

2.  Demonstrar  no  1º  e  no  4º
trimestre  (a  contar  a  partir  do
início  das  atividades  da
CONTRATADA)   a  capacidade
de resolução dos problemas de
saúde atendidos na emergência
por  parte  dos  colaboradores  da
empresa.

---------

01 pesquisa no 1º e no
4º trimestre (a contar a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº  de  pesquisas  anuais
realizadas,  no  1º  e  no  4º
trimestre (a contar a partir do
início  das  atividades  da
CONTRATADA)  junto  aos
colaboradores  da  empresa
que  atuam  na  emergência
sobre  a  capacidade  de
resolução  dos  problemas  de
saúde atendidos

2. PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS

2.1. HumanizaSUS

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1. Realizar um workshop,  no 4º
trimestre  (a  contar  a  partir  do
início  das  atividades  da
CONTRATADA)   com  os
colaboradores da empresa sobre
visita  aberta  aos  pacientes
internados.

---------

01  workshop   no  4º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº  de  workshops  realizados
no  4º  trimestre  (a  contar  a
partir do início das atividades
da  CONTRATADA)   com  os
colaboradores  da  empresa
sobre  visita  aberta  aos
pacientes internados.

2.2. SEGURANÇA DO PACIENTE
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AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1.  Realizar  no  2º  trimestre  (a
contar  a  partir  do  início  das
atividades  da  CONTRATADA)
um  Workshop  com  os
colaboradores da empresa sobre
Segurança do Paciente no HMJ.

---------

01  Workshop  no  2º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº  de  Workshops  realizados
no  2º  trimestre  (a  contar  a
partir do início das atividades
da  CONTRATADA)  com  os
colaboradores  da  empresa
sobre Segurança do Paciente
no HMJ.

2.2. SAÙDE MENTAL

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1.  Realizar  um workshop  no  3º
trimestre  (a  contar  a  partir  do
início  das  atividades  da
CONTRATADA)   com  os
colaboradores da empresa sobre
os cuidados no HMJ do usuário
em saúde mental.

---------

01  workshop  3°
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº  de  workshops  realizados
no  3°  trimestre  (a  contar  a
partir do início das atividades
da  CONTRATADA)  com  os
colaboradores  da  empresa
sobre os cuidados no HMJ do
usuário em saúde mental.

2.3. POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1. Realizar  um Workshop no 1º
trimestre  (a  contar  a  partir  do
início  das  atividades  da
CONTRATADA)  com  os
colaboradores da empresa sobre
a  padronização  de
medicamentos do HMJ.

---------

01  Workshop  no  1º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº  de  Workshops  realizados
no  1º  trimestre  (a  contar  a
partir do início das atividades
da  CONTRATADA)  com  os
colaboradores  da  empresa
sobre  a  padronização  de
medicamentos do HMJ.

2.4. SAÚDE DO TRABALHADOR

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1. Apresentar no 1º e 4º trimestre
(a  contar  a  partir  do  início  das
atividades da CONTRATADA)  o
relatório  de  saúde  dos
colaboradores  da  empresa
exercendo atividades laborais no
HMJ:  Taxa  de  Realização  de
Exames  Periódicos;  Taxa  de

--------- 01 relatório no 1º e 4º 
quadrimestre (a contar 
a partir do início das 
atividades da 
CONTRATADA).

Nº de relatórios de saúde dos
trabalhadores da empresa que
atuam  no  HMJ  apresentado
no 1º e 4º trimestre (a contar a
partir do início das atividades
da CONTRATADA).
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Exames  Periódicos  Atualizados;
Taxa  de  Acidente  de  Trabalho;
Taxa  de  Afastamento  por  CID;
Número de dias de afastamento
por  grupo  de  CID;  Número  de
Programas de Qualidade de Vida
implantados;  Índice  de
empregados  participantes  dos
Programas de Qualidade de Vida
no Trabalho.

2.5. GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE

2.  Apresentar,  no  1º  e  4º
trimestre  (a  contar  a  partir  do
início  das  atividades  da
CONTRATADA) relatório  do
sistema  de  trabalho  dos
colaboradores  da  empresa  no
HMJ:  Perfil  da  Força  de
Trabalho; Taxa de Absenteísmo ;
Taxa  de  Rotatividade;  Taxa  de
Admissão;  Taxa  de
Desligamento; Índice de Pessoal
por  Leito  ;  Salário  Médio  por
Empregado;  Custo da Força  de
Trabalho;  Custo  Médio  com
Benefícios;  Índice  de  Passivo
Trabalhista;  Índice  de
Preenchimento  de  Vaga;  Índice
de  Retenção;  Índice  de
Candidato  /  Vaga;  Índice  de
utilização plano de sucessão.

---------

01 relatório no 1º e 4º
quadrimestre (a contar
a partir do início das

atividades da
CONTRATADA).

Nº de relatórios do sistema de
trabalho dos colaboradores da
empresa  no  HMJ
apresentados  no  1º  e  4º
trimestre (a contar a partir do
início  das  atividades  da
CONTRATADA).

2.6. VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1.  Realizar  um workshop  no  4º
trimestre  (a  contar  a  partir  do
início  das  atividades  da
CONTRATADA)  com  os
colaboradores da empresa sobre
o atendimento no HMJ aos casos
violência  interpessoal  e
autoprovocada.

---------

01  workshop  no  4º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº workshops realizados no 4º
trimestre (a contar a partir do
início  das  atividades  da
CONTRATADA)   com  os
colaboradores  da  empresa
sobre o atendimento no HMJ
aos  casos  violência
interpessoal e autoprovocada.

2.7. SAÚDE INDÍGENA

AÇÕES SITUAÇÃO META  INDICADOR
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ATUAL

1.  Realizar  um workshop  no  3º
trimestre  (a  contar  a  partir  do
início  das  atividades  da
CONTRATADA)  com  os
colaboradores da empresa sobre
os  cuidados  no  HMJ  com  a
população indígena.

---------

01  workshop  no  3º
trimestre  (a  contar  a
partir  do  início  das
atividades  da
CONTRATADA).

Nº  de  workshops  realizados
no  3º  trimestre  (a  contar  a
partir do início das atividades
da  CONTRATADA)  com  os
colaboradores  da  empresa
sobre  os  cuidados  no  HMJ
com a população indígena.

2.8. RECURSOS HUMANOS

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1.  Instituir  processo  de  seleção
dos  colaboradores  da  empresa
por meio de prova escrita  e de
título, com publicização do edital
simplificado (em jornal de grande
circulação local) aprovado e todo
processo  acompanhado  pela
Comissão  de  Fiscalização  do
Contrato da Fundação Hospitalar
Jorge Elias Miguel - HMJ.

---------
          --------- 100%

Taxa  de  contratação  de
colaboradores da empresa por
meio  de  prova  escrita  e  de
título,  com  publicização  (em
jornal  de  grande  circulação
local)  do  edital  simplificado
aprovado  e  todo  processo
acompanhado  pela  Conselho
Diretor  do  HMJ  /  quadro  de
total  de  colaboradores da
empresa no HMJ x 100

2.9. EDUCAÇÃO PERMANENTE

AÇÕES
SITUAÇÃO

ATUAL
META  INDICADOR

1. Apresentar no 1º e 4º trimestre
(a  contar  a  partir  do  início  das
atividades da CONTRATADA)   o
relatório  de  capacitação  e
desenvolvimento  dos
colaboradores  da  empresa  no
HMJ:  Índice  de  Treinamento;
Índice  de  Hora/Treinamento  por
Empregado;  Índice  de
Investimento  em  Treinamento;
Índice  de  Avaliação  de  Eficácia
de Treinamento.

---------

1 relatório no 1º e 4º
trimestre (a contar a
partir do início das

atividades da
CONTRATADA).

Nº de relatórios apresentados
no 1º e 4º trimestre (a contar a
partir do início das atividades
da  CONTRATADA)  sobre
capacitação  e
desenvolvimento  dos
colaboradores da empresa no
HMJ.

O percentual da meta qualitativa alcançado no trimestre é obtido pela fórmula: nº de metas alcançadas no
trimestre / nº de metas programadas para o trimestre x 100. É valorada conforme quadro abaixo:
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PERCENTUAL ALCANÇADO DA META
QUALITATIVA

PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais NÃO OCORRERÁ DESCONTO

Abaixo de 100% até 95% 1%
Abaixo de 95% até 80% 1,5%
Abaixo de 80% até 65% 2%
Abaixo de 65% até 40% 2,5%

Menor que 40% 3%

7 – DO VALOR ESTIMADO
7.1 – Serão Estima-se para o referido objeto o valor global de R$ _________ (…….)

7.2 – Os valores estimados serão compostos segundo a planilha constante no Anexo I.

8 – DOS   PRAZOS  

8.1 – DA     VIGÊNCIA     CONTRATUAL  

O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço,
expedida pela Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, cuja eventual prorrogação se dará com base
no art, 57 da Lei federal nº 8.666/93.

8.2 – DA     EXECUÇÃO     DO     SERVIÇO  

O prazo de execução do serviço será de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço, expedida pela Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ.

8.3 – DA     PROPOSTA  

O prazo de validade será de 60 (sessenta) dias, da data de entrega da proposta.

9 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1  –  Executado  o  serviço,  o  objeto  será  recebido  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguir:

I – provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado;

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até  30 (trinta)
dias, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

9.2  -  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  pelo  Município  não  exclui  a  responsabilidade  civil  da
CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto
contratado, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou por este Termo.

10 – OBRIGAÇÕES     E     RESPONSABILIDADES  

As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste Termo, respondendo pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
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10.1 – DA     CONTRATADA  

10.1.1 – Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o
CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

10.1.2 – Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas
com  impostos,  tributos  de  qualquer  natureza,  encargos  previdenciários  e  trabalhistas  decorrentes  do
pessoal utilizado na prestação do serviço.

10.1.3 – Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução
do serviço.

10.1.4  –  Prestar  todo  e  qualquer  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pela  fiscalização  do
CONTRATANTE.

10.1.5  –  Respeitar  o  prazo  da  execução  do  serviço,  bem como,  cumprir  todas  as  demais  exigências
impostas neste Termo.

10.1.6 – Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

10.1.7  –  Corrigir,  prontamente,  quaisquer  erros  ou  imperfeições,  atendendo,  assim,  as  reclamações,
exigências ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

10.1.8 – Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

10.1.9 – Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em
parte, objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

10.1.10  –  Garantir  o  mesmo número  de  profissionais  adequado  ao  atendimento  no  período  de  férias,
licenças ou outras ausências dos profissionais contratados.

10.1.11 – Exigir os requisitos mínimos por meio de processo seletivo simplificado para que os colaboradores
da empresa exerçam atividades profissionais no HMJ.

10.1.12 – Manter  todos  os  colaboradores  permanentemente  capacitados  e  atualizados,  oferecendo
cursos de capacitação e atualização.

10.1.13  – Apresentar  a  comprovação  do  recolhimento  das  obrigações  patronais  para  com  os
trabalhadores que exercem suas atividades na CONTRATANTE.

10.1.14 – Cumprir as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas neste TERMO.

10.1.15 – Encaminhar por meio de ofício (meio físico e digital) ao Conselho Diretor do HMJ e ao Fiscal
do Contrato a produção mensal realizada por categoria, por profissional (nome completo, registro no
conselho  de  classe  e  carga  horária  mensal  realizada)  e  por  posto  de  trabalho  de  todos  os
colaboradores da empresa que atuem no HMJ.

10.1.16  –  Instituir  controle  biométrico  da  frequência  monitorado  por  sistema  vídeo  para  os  seus
colaboradores que exercem atividades no HMJ.
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10.1.17 – O valor da remuneração e dos benefícios pagos aos colaboradores da empresa deverá ser
compatível  com o  dissídio/acordo  coletivo  de  cada  categoria  funcional,  bem como  com as  regras
definidas pela CLT.

10.1.18 – Caso contrate como colaboradores da empresa profissionais que possuírem vínculo estatu -
tário junto ao Município de Angra dos Reis, a CONTRATADA deverá respeitar a seguinte limitação:

a) Profissionais que possuam 01 (uma) matrícula poderão realizar, adicionalmente, até 02 (dois) plan -
tões semanais;

b) Profissionais que possuam 02 (duas) matrículas poderão realizar, adicionalmente, até 01 (um) plan -
tão semanal.

10.1.19 - Não contratar profissionais de saúde que ocuparem cargos em comissão ou função gratifica -
da no Município de Angra dos Reis, seja na administração direta ou indireta.

10.1.20 – Encaminhar à Comissão de Fiscalização do contrato declaração dos colaboradores, sob as
penas legais, a fim de comprovar o cumprimento das obrigações contidas nos itens 10.1.17 e 10.1.18;

10.1.21 – Cumprir o percentual de 30% (trinta por cento) do valor do plantão de 12 (doze) horas, nos termos
determinados  pelo  CFM  e  CREMERJ  (Resolução  CFM  Nº  1.834/2008  e Resolução  CREMERJ  N.
193/2003), para o pagamento de escala de sobreaviso.

10.1.22 – Em caso de falta de funcionários, realizar a reposição do mesmo no prazo máximo de 02 (duas)
horas, a contar da notificação da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ por meio eletrônico, de
forma a não prejudicar o andamento do serviço.

10.1.22.1 – Caso a reposição do funcionário não seja feita no prazo determinado acima, a falta será
computada para fins da avaliação quantitativa disposta no item 6.1.3.2.1.1.

10.2 – DO CONTRATANTE

10.2.1 – Realizar pesquisa de satisfação junto ao usuário, por meio da Ouvidoria Municipal do SUS, com o
objetivo de aferir a taxa de satisfação dos usuários quanto ao atendimento e a efetividade dos serviços
prestados pela CONTRATADA.

10.2.2 – Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma
que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

10.2.3 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

10.2.4  –  Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA,  de  acordo  com  as  condições  de  preços  e  prazos
estabelecidos neste Termo.

10.2.5 – Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

10.2.6  –  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  solicitados  pela  CONTRATADA  para  o  fiel
cumprimento das obrigações.

10.2.7 – Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às
exigências do presente Termo, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem
qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
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11 – DA     FISCALIZAÇÃO  

11.1 –  O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  contratação  caberão  a  Comissão  de  Fiscalização  do
Contrato,  formada  por  03  (três)  servidores  (01  da  área  financeira;  01  da  área  assistencial  e  01  do
faturamento) designados pelo Secretário Hospitalar do HMJ, que determinará o que for necessário para
regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, sua falta ou
impedimento, pelo seu substituto.

11.2 – Serão realizadas entre o 2º e 3º trimestre, a contar a partir do início das atividades da CONTRATADA,
a  auditoria  e  a  pesquisa  de  satisfação  do  usuário  do  HMJ,  incluindo  a  avaliação  da  satisfação  e  da
efetividade com os serviços prestados pelos colaboradores da empresa.

11.3  –  O  relatório  da  auditoria  anual  do  HMJ,  realizado  pela  Coordenação de  Auditoria  da  Secretaria
Municipal  de Saúde e a Pesquisa de Satisfação do Usuário do HMJ, realizada pela Ouvidoria do SUS
municipal serão encaminhados ao Secretário Hospitalar com cópia para o Conselho Diretor do HMJ (órgão
deliberativo, paritário com representação social) e a Comissão de Fiscalização do Contrato, após ciência do
Secretário Municipal de Saúde.

12 – DA RESPONSABILIDADE

12.1 – A  CONTRATADA é  responsável  por  danos  causados  ao  CONTRATANTE ou  a  terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade
pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

12.2 – A  CONTRATADA é  responsável  por  encargos  trabalhistas,  inclusive  decorrentes  de  acordos,
dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato,
podendo o  CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos,
como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

12.3 – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND),
a  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  tributos  e  Contribuições  Federais,  Certidão  Negativa  de  Débitos
Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos
de validade.

13 – DA QUALIFICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO

13.1 – Habilitação Econômico-Financeira

13.1.1 –  Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira,  deverão ser  apresentados os
seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e concordatas expedidas pelos distribuidores da sede. Se o licitante não
for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e concordatas.

a.1)  Não  será  causa  de  inabilitação  do  licitante  a  anotação  de  distribuição  de  processo  de
recuperação  judicial  ou  de  pedido  de  homologação  de  recuperação  extrajudicial,  caso  seja
comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de
recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.
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b) Balanço Patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, visando comprovar:

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores
a 1 (um);

    ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG =  -----------------------------------------------------------------------------------

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

              
                ATIVO CIRCULANTE
 ILC =  -------------------------------------
               PASSIVO CIRCULANTE

                               ATIVO TOTAL
SG = -----------------------------------------------------------------------------------
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei, a cópia do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis  registrados  ou  autenticados  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  do  domicílio  do  licitante,
acompanhado  de  cópia  do  Termo  de  Abertura  e  Encerramento  do  Livro  Diário  do  qual  foi  extraído,
devidamente assinado pelo  técnico em Ciências Contábeis  legalmente habilitado e pelo  empresário ou
sociedade empresária.

b.2)  As  Empresas  constituídas  há  menos  de  um  ano,  em  substituição  ao  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações  Contábeis,  deverão  apresentar  o  Balanço  de  Abertura  e  o  último  Balanço  Patrimonial
levantado, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

13.2 – Habilitação Técnica

13.2.1  –  Para  fins  de  comprovação  de  qualificação  técnica,  deverão  ser  apresentados  os  seguintes
documentos:

a) Demonstração através da apresentação de 01 (um) ou mais atestado(s),  contrato(s) e/ou declaração
(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

a.1) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades
com  o  objeto  desta  licitação,  demonstrando  que  a  licitante  administra  ou  administrou  serviços
terceirizados,  com, no mínimo,  50% (cinquenta por cento)  do número de empregados que serão
necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta licitação. Fica esclarecido que
será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a
capacidade técnica.

b) Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica, com indicação de responsável técnico, ou similar, emitido
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da sede da licitante.

b.1) Os licitantes sediados no Estado do Rio Janeiro deverão apresentar o Certificado de Anotação de
Responsabilidade  Técnica  -  CART  e  Certificado  de  Inscrição  da  Empresa  –  CIE,  emitido  pelo
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Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ.

14 – DO PAGAMENTO

14.1  – A  CONTRATADA  deverá  apresentar  nota  da  fatura  mensal  em  duas  vias  no  Protocolo  da
CONTRATANTE, bem como relatório mensal devidamente preenchido, relativo aos serviços prestados;

14.2 – A prestação de contas mensal deverá conter além da fatura: o relatório de frequência mensal e o
relatório de produção mensal realizada por categoria, por profissional (nome completo, registro no conselho
de classe e carga horária mensal realizada) e por posto de trabalho de todos os colaboradores da empresa
que atuaram no HMJ no mês de referência do pagamento da parcela mensal.

14.3 – No valor da fatura mensal incidirá a avaliação das metas quantitativas e qualitativas, podendo ocorrer
desconto decorrente do Sistema de Pagamento (Anexo IV);

14.4 – A CONTRATADA poderá recorrer, por meio de ofício, ao Conselho Diretor do HMJ quando entender
que a avaliação quantitativa e/ou qualitativa foi afetada por fator alheio à empresa.

14.5  – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação, por
obrigação financeira imposta à mesma em virtude de inadimplência contratual;

14.6  –  O  pagamento  será  efetuado  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  úteis,  em parcela  única  ou
parcelado,  conforme  cronograma  de  execução  do  contrato,  mediante  crédito  em  conta-corrente  da
contratada, em instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, contados do primeiro dia útil do envio
da nota fiscal/fatura.

14.7 – Havendo devolução de nota fiscal/fatura pela CONTRATANTE devido à incorreção, o prazo contará a
partir data da reapresentação da nota fiscal/fatura.

14.8 – Será feita a retenção, calculada sobre o valor a ser pago, de impostos ou taxas, de acordo com a
legislação vigente no momento da liquidação;

14.9 – O pagamento mensal está condicionado à verificação de regularidade fiscal, bem como outras, que
se fizerem necessárias, tendo em vista a Legislação.

15 – DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contado
da data da assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestação de garantia da ordem de 1%
(um por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da
Lei Federal n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

15.2. A garantia prestada deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

15.3. A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.
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15.4. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia
deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de
5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

15.5. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será
recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

15.6. O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais,
dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

16 – DO REAJUSTE

16.1   Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o prazo de 12 (doze)
meses da data do orçamento a que essa proposta se referir,  assim entendido o acordo, convenção ou
dissídio  coletivo  de  trabalho,  vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta  de  licitação,  poderá  a
CONTRATADA fazer jus a repactuação do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de
obra, se estes estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que
tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, INCISO XI, da Lei Federal n.º
8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001.

16.2  A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao
último reajuste.

16.3 Os reajustes serão precedidos de requerimento da CONTRATADA, acompanhada de demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e
do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.

16.4 É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,  sentença normativa, acordo, convenção
coletiva ou dissídio.

16.5 Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, o reajuste contratual
poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da Lei Complementar
n.º 103/2000, ou ainda, se for mais vantajoso para a Administração, da variação do IGP-M que deverá
retratar a variação efetiva dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que
dispõe o art. 40, inciso XI, da Lei Federal n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001.

17 – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1.     Só  será  admitida  a  subcontratação  de  parte  dos  serviços  que  contemplem  os  seguintes
profissionais diaristas, face à dificuldade na contratação local para o regime de trabalho solicitado: 

a) Endoscopista;
b) Proctocolonoscopista;
c) Hepatologista;
d) Infectologista;
e)Cardiologista;
f) Psiquiatra;
g) Nefrologista;
h) Neurologista;
i) Radiologista;
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j) Anestesiologista;
k) Cirurgião Geral;
l) Ginecologista;
m) Urologista;
n) Neurocirurgião;
o) Cirurgião Vascular;
p) Otorrinolaringologista.

17.2.     A subcontratação será admitida mediante prévia autorização do (a) Secretário Hospitalar.

17.3.     A futura  subcontratada deverá demonstrar  o  atendimento a  todas as condições de habilitação
constante do edital e impostas aos concorrentes que participaram do certame. 

17.4.     Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pela contratada, ficando vedada a
emissão de empenho do contratante diretamente ao (s) subcontratado (s), ressalvada a hipótese dos arts.
48 e 49 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18. 1 Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do serviço, os interessados:

I)  cuja  falência  tenha  sido  decretada,  em dissolução,  em processo  de  liquidação  e  em consórcios  ou
associações de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

II) Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal
Direta ou Indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

III) Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do art.  87 da Lei nº
8.666/93,  seja  qual  for  o  órgão  ou  entidade  que tenha aplicado a reprimenda,  em qualquer esfera  da
Administração Pública;

IV) cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório;

V) que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

VI) constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada
(Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º,
incisos I, II).

VII) Dúvidas  na  interpretação  deste  Termo  de  Referência  poderão  ser  esclarecidas  e  suprimidas  pela
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ;

18.  2  O  HMJ  criará  as  condições  para  que  a  auditoria  e  a  pesquisa  de  satisfação  dos  usuários
desenvolvidas pela  Secretaria  Municipal  de Saúde no HMJ,  incluindo as atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA, sejam realizadas entre o 2º e 3º trimestre, a contar a partir do início das atividades da
CONTRATADA.

18. 3 Os processos de contratação e demissão de profissionais para o HMJ realizados pela contratada
deverão ser acompanhados pelo Conselho Diretor do HMJ.

a) O acompanhamento pelo Conselho Diretor dos processos de contratação e de demissão de profissionais
para o  HMJ ocorrerá por  meio de relatório  circunstanciado,  elaborado pela  CONTRATADA, detalhando
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quais as condições foram consideradas para a contratação (títulos, prova escrita e o meio utilizado para
captar  o  (s)  candidato  (s))  e  para  demissão  (frequência  e  avaliação  funcional  periódica)  para  cada
profissional.

b) Na ausência de funcionamento do Conselho Diretor do HMJ, o acompanhamento será realizado pelo
Conselho Municipal de Saúde.

Angra dos Reis, 05 de fevereiro de 2018.

____________________________________
Carimbo e assinatura do Responsável Técnico

Aprovo, em____ de ___________________ de 20_____.

__________________________________________
Carimbo e assinatura do Secretário Hospitalar do HMJ
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS

1. As planilhas de composição de custos e formação de preços são meramente estimativas, cabendo ao
licitante preenchê-las e apresentá-las, em conformidade com a sua realidade e com o previsto neste edital.

2. Conforme Acórdão 1.595/2006 – Plenário - TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a
Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para o CONTRATANTE, pois são
tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente o CONTRATADO.

3. O valor do aviso prévio trabalhado será pago apenas no primeiro ano de contrato, por ser este período
suficiente para o pagamento de todo o valor referente à redução da jornada de trabalho dos empregados
dispensados ao  final  do  período  de vigência  do  contrato.  Na  hipótese  de  prorrogação da vigência  do
contrato,  as  eventuais  diferenças  no  valor  do  aviso  prévio  decorrentes  de  variação  dos  salários  dos
empregados deverão ser pagas ao término da vigência do contrato.

4. As planilhas não poderão conter valores de salários inferiores aos estabelecidos em convenção coletiva
de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, quais sejam:

a)  Enfermeiros,  Nutricionistas,  Recepcionistas,  Técnico  de  Enfermagem  e  Auxiliar  Administrativo
(equiparado à Auxiliar de Administração) – Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Região
Sul Fluminense – SINDHSUL.

4.1.  Para  as  categorias  de  Técnicos  em  Radiologia,  Psicólogos,  Fonoaudiólogos,  Assistentes  sociais,
Farmacêuticos  e  Auxiliares  de  Farmácia  (equiparado  a  Prático  de  Farmácia),  face  à  ausência  de
regulamentação sindical, aplicar-se-á o piso constante na Lei Estadual nº 7530/2017.

4.2  Fica excluída do disposto nesse item a classe médica,  para a qual  não existe  convenção coletiva
vigente na região nem piso constante em Lei Estadual.

5. Para fins de cálculo de transporte, devem ser considerados os seguintes dias trabalhados:
a) diaristas – 22 (vinte e dois) dias úteis;
b) plantonistas 24 semanais – 05 (cinco) dias úteis;
c) Plantonistas 12x60  – 10 dias úteis;
d) Plantonistas 12x36  – 16 dias úteis.

5.1 O desconto referente ao vale transporte deverá ser realizado no percentual indicado no artigo 4º,
parágrafo único, da Lei nº 7418/1985, utilizando-se a seguinte fórmula [C x N - (S x 0,06)], na qual C= custo
médio do vale transporte, N= número de vezes incidente do insumo e S= salário normativo da categoria.

6. Somente será previsto sobreaviso para as seguintes categorias: urologista, neurocirurgião e cirurgião
vascular.

6.1. O sobreaviso deverá ser previsto nos termos determinados pelo CFM e CREMERJ (Resolução CFM
Nº 1.834/2008 e Resolução CREMERJ N. 193/2003).

7. O adicional noturno será devido aos profissionais que trabalharem em regime de plantão 24 horas ou
plantão noturno.
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8. O adicional de insalubridade a ser utilizado será de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente na
região (art. 192/CLT), nos termos do laudo técnico publicado em 03/06/16.  

PLANILHA TOTALIZADORA

ID Função
Quantidade de
Profissionais a

Contratar

Valor
Mensal
Unitário

Valor
Mensal Total

Valor
Anual

1 Clínico Plantonista 35
2 Intensivista Plantonista 28
3 Pediatra Plantonista 7
4 Cirurgião geral Plantonista 9
5 Ortopedista Plantonista 12
6 Anestesiologista Plantonista 7
7 Oftalmologista Plantonista 2
8 Intensivista Diarista 1
9 Endoscopista 1

10 Proctocolonoscopista 2
11 Hepatologista 1
12 Infectologista 1
13 Cardiologista 1
14 Psiquiatra 1
15 Nefrologista 2
16 Neurologista 2
17 Radiologista 1
18 anestesiologista 10
19 ortopedista 5
20 neurocirurgião 1
21 urologista 3
22 ginecologista 1
23 cirurgião vascular 4
24 cirurgião geral 2
25 otorrino 1

26
Enfermeiro Diarista 12
Enfermeiro Plantonista Diurno 40
Enfermeiro Plantonista Noturno 37

27

Técnico  de  Enfermagem
Diarista

8

Técnico  de  Enfermagem
Plantonista Diurno

61

Técnico  de  Enfermagem
Plantonista Noturno

50

28
Fisioterapeuta Diarista 6
Fisioterapeuta  Plantonista
Diurno

6

29

Assistente Social Diarista 1
Assistente  Social  Plantonista
Diurno

3

Assistente  Social  Plantonista
Noturno

3

30 Nutricionista Diarista 2
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Nutricionista  Plantonista Diurno 6
Nutricionista  Plantonista
Noturno

3

31
Fonoaudiólogo  Platonista
Diurno

3

32 Psicólogo 3

33
Técnico  em  Radiologia
Plantonista

6

34
Farmacêutico Diarista 1
Farmacêutico  Plantonista
Diurno

2

35

Auxiliar de Farmácia Diarista 3
Auxiliar  de  Farmácia
Plantonista Diurno

6

Auxiliar  de  Farmácia
Plantonista Noturno

3

36

Auxiliar Administrativo Diarista 21
Auxiliar  Administrativo
Plantonista Diurno

2

Auxiliar  Administrativo
Plantonista Noturno

2

37

Recepcionista Diarista 10

Recepcionista  Plantonista
Diurno

10

Recepcionista  Plantonista
Noturno

5

Total 455
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MÉDICOS PLANTONISTAS

I – Composição da Remuneração 
Clínico

Plantonista
Intensivista
Plantonista

Pediatra
Plantonista

Cirurgião geral
Plantonista

Ortopedista
Plantonista

Anestesiologista
Plantonista

Oftalmologista
Plantonista

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de

Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total 0

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras

contribuições. 
Percentual Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total 0

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
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mensais e diários 
II.I 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

II.II
I

Benefícios Mensais e Diários 

Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso 
Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do submódulo II.II sobre o 
Aviso Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

Total 0

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

C.1. Tributos Federais (especificar) 

C.2. Tributos Estaduais (especificar) 
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C.3. Tributos Municipais (especificar) 
Total

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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MÉDICOS DIARISTAS I

I – Composição da Remuneração 
Intensivista Diarista Endoscopista

Proctocolonos-
copista

Hepatologista Infectologista

Valor Valor Valor Valor Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno

Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor Valor Valor

II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e outras contribuições. 

Percentual Valor Valor Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários Valor Valor Valor Valor Valor
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II.I 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 
contribuições. 

II.II
I

Benefícios Mensais e Diários 

Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E Incidência dos encargos do submódulo II.II sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 

Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

C.1. Tributos Federais (especificar) 

C.2. Tributos Estaduais (especificar) 

C.3. Tributos Municipais (especificar) 
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Total
Valor Valor Valor Valor Valor

VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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MÉDICOS DIARISTAS II

I – Composição da Remuneração 
Cardiologista Psiquiatra Nefrologista Neurologista Radiologista

Valor Valor Valor Valor Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno

Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor Valor Valor

II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras
contribuições. 

Percentual Valor Valor Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários Valor Valor Valor Valor Valor

II.I 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 
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II.II Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 

Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E Incidência dos encargos do submódulo II.II sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 

Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

C.1. Tributos Federais (especificar) 

C.2. Tributos Estaduais (especificar) 

C.3. Tributos Municipais (especificar) 
Total

Valor Valor Valor Valor Valor
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VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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MÉDICOS CIRURGIÕES DIARISTAS

I – Composição da Remuneração 
anestesiologista ortopedista neurocirurgião urologista Ginecologista

cirurgião
vascular

cirurgião
geral

otorrino

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno

D Sobreaviso
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de

Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Percentual Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total
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Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais e
diários 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

II.I 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de 
Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o Aviso 
Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do submódulo 
II.II sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

 C.1. Tributos Federais (especificar) 
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 C.2. Tributos Estaduais (especificar) 

 C.3. Tributos Municipais (especificar) 
Total

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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ENFERMEIRO

I – Composição da Remuneração 
Enfermeiro

Diarista

Enfermeiro
Plantonista

Diurno

Enfermeiro
Plantonista

Noturno
Valor Valor Valor

A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional

de Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras

contribuições. 
Percentual Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais
e diários 

Valor Valor Valor

II.I 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de 
Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 
contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição 
social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do 
submódulo II.II sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição 
social sobre o Aviso Prévio 
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Trabalhado 
Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D
Ausência por acidente de 
trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

 
C.1. Tributos Federais 
(especificar) 

 
C.2. Tributos Estaduais 
(especificar) 

 
C.3. Tributos Municipais 
(especificar) 

Total
Valor Valor Valor

VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM

I – Composição da Remuneração 

Técnico de
Enfermagem

Diarista

Técnico de
Enfermagem

Plantonista Diurno

Técnico de
Enfermagem

Plantonista Noturno
Valor Valor Valor

A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e

Adicional de Férias 
Percentual

A
13º (décimo terceiro) 
Salário 

B
Férias e Adicional de 
Férias 

Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS) e outras contribuições. 
Percentual Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios
anuais, mensais e diários 

Valor Valor Valor

II.I 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 
Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre 
o Aviso Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e 
contribuição social sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do
submódulo II.II sobre o 
Aviso Prévio Trabalhado 
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F
Multa do FGTS e 
contribuição social sobre o 
Aviso Prévio Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional
Ausente 

Percentual Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D
Ausência por acidente de 
trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 
C.1. Tributos Federais 
(especificar) 
C.2. Tributos Estaduais 
(especificar) 
C.3. Tributos Municipais 
(especificar) 

Total
Valor Valor Valor

VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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FISIOTERAPEUTA

I – Composição da Remuneração 
Fisioterapeuta

Diarista
Fisioterapeuta 
Plantonista Diurno

Valor Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de

Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Percentual Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários Valor Valor

II.I 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o Aviso 
Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do 
submódulo II.II sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 
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C Ausência por doença 

D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

C.1. Tributos Federais (especificar) 

C.2. Tributos Estaduais (especificar) 

C.3. Tributos Municipais (especificar) 
Total

Valor Valor
VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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ASSISTENTE SOCIAL

I – Composição da Remuneração 

Assistente
Social

Diarista

Assistente Social
Plantonista

Diurno

Assistente Social
Plantonista

Noturno
Valor Valor Valor

A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e

Adicional de Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras

contribuições. 
Percentual Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais,
mensais e diários 

Valor Valor Valor

II.I 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional 
de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 
contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição 
social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do 
submódulo II.II sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição 
social sobre o Aviso Prévio 
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Trabalhado 
Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D
Ausência por acidente de 
trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 
C.1. Tributos Federais 
(especificar) 
C.2. Tributos Estaduais 
(especificar) 
C.3. Tributos Municipais 
(especificar) 

Valor Valor Valor
VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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NUTRICIONISTAS

I – Composição da Remuneração 
Nutricionista

Diarista

Nutricionista
Plantonista

Diurno

Nutricionista
Plantonista

Noturno
Valor Valor Valor

A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e

Adicional de Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras

contribuições. 
Percentual Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais,
mensais e diários 

Valor Valor Valor

II.I 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional 
de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 
contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição 
social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do 
submódulo II.II sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição 
social sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D
Ausência por acidente de 
trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

 
C.1. Tributos Federais 
(especificar) 

 
C.2. Tributos Estaduais 
(especificar) 

 
C.3. Tributos Municipais 
(especificar) 

Total
Valor Valor Valor

VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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FONOAUDIÓLOGO

I – Composição da Remuneração 
Fonoaudiólogo Plantonista 
Diurno

Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor

II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Percentual Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários Valor

II.I 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição social sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do submódulo II.II 
sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição social sobre o 
Aviso Prévio Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 
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D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

 C.1. Tributos Federais (especificar) 

 C.2. Tributos Estaduais (especificar) 

 C.3. Tributos Municipais (especificar) 
Total

Valor
VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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PSICÓLOGO

I – Composição da Remuneração 
Psicólogo

Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor

II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Percentual Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários Valor

II.I 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do submódulo II.II sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 
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Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

 C.1. Tributos Federais (especificar) 

 C.2. Tributos Estaduais (especificar) 

 C.3. Tributos Municipais (especificar) 
Total

Valor
VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

TÉCNICO DE RADIOLOGIA

I – Composição da Remuneração 
Técnico em Radiologia 
Plantonista

Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor

II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Percentual Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários Valor

II.I 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição social sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do submódulo II.II 
sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição social sobre o 
Aviso Prévio Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 
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D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

C.1. Tributos Federais (especificar) 

C.2. Tributos Estaduais (especificar) 

C.3. Tributos Municipais (especificar) 
Total

Valor
VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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FARMACÊUTICO

I – Composição da Remuneração 
Farmacêutico

Diarista
Farmacêutico 
Plantonista Diurno

Valor Valor
A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de

Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Percentual Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários Valor Valor

II.I 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o Aviso 
Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do 
submódulo II.II sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 
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C Ausência por doença 

D Ausência por acidente de trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

 C.1. Tributos Federais (especificar) 

 C.2. Tributos Estaduais (especificar) 

 C.3. Tributos Municipais (especificar) 
Total

Valor Valor
VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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AUXILIAR DE FARMÁCIA

I – Composição da Remuneração 

Auxiliar de
Farmácia
Diarista

Auxiliar de
Farmácia

Plantonista Diurno

Auxiliar de
Farmácia

Plantonista Noturno
Valor Valor Valor

A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e

Adicional de Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e

outras contribuições. 
Percentual Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais,
mensais e diários 

Valor Valor Valor

II.I 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional
de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição
social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do 
submódulo II.II sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição
social sobre o Aviso Prévio 
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Trabalhado 
Total

IV – Custo de Reposição do Profissional
Ausente 

Percentual Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D
Ausência por acidente de 
trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

 
C.1. Tributos Federais 
(especificar) 

 
C.2. Tributos Estaduais 
(especificar) 

 
C.3. Tributos Municipais 
(especificar) 

Total
Valor Valor Valor

VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO

I – Composição da Remuneração 

Auxiliar
Administrativo

Diarista

Auxiliar
Administrativo

Plantonista Diurno

Auxiliar
Administrativo

Plantonista Noturno
Valor Valor Valor

A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias

e Adicional de Férias 
Percentual

A
13º (décimo terceiro) 
Salário 

B
Férias e Adicional de 
Férias 

Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS) e outras contribuições. 
Percentual Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios
anuais, mensais e diários 

Valor Valor Valor

II.I 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 
Adicional de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre
o Aviso Prévio Indenizado

C
Multa do FGTS e 
contribuição social sobre 
o Aviso Prévio Indenizado

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos 
do submódulo II.II sobre o
Aviso Prévio Trabalhado 
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F
Multa do FGTS e 
contribuição social sobre 
o Aviso Prévio Trabalhado

Total

IV – Custo de Reposição do Profissional
Ausente 

Percentual Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D
Ausência por acidente de 
trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 

 
C.1. Tributos Federais 
(especificar) 

 
C.2. Tributos Estaduais 
(especificar) 

 
C.3. Tributos Municipais 
(especificar) 

Total
Valor Valor Valor

VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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RECEPCIONISTA

I – Composição da Remuneração 
Recepcionista

Diarista

Recepcionista
Plantonista

Diurno

Recepcionista
Plantonista

Noturno
Valor Valor Valor

A Salário-Base 

B Adicional de Insalubridade

C Adicional Noturno
Total

II – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor Valor Valor
II.I – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e

Adicional de Férias 
Percentual

A 13º (décimo terceiro) Salário 

B Férias e Adicional de Férias 
Total

II.II – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e

outras contribuições. 
Percentual Valor Valor Valor

A INSS 

B Salário Educação 

C SAT 

D SESC ou SESI 

E SENAI - SENAC 

F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 
Total

II.III – Benefícios Mensais e Diários Valor Valor Valor

A Transporte 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 
Total

Quadro-Resumo do Módulo II - Encargos e Benefícios anuais,
mensais e diários 

Valor Valor Valor

II.I 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional
de Férias 

II.II
Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
outras contribuições. 

II.III Benefícios Mensais e Diários 
Total

III – Provisão para Rescisão Percentual Valor Valor Valor

A Aviso Prévio Indenizado 

B
Incidência do FGTS sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

C
Multa do FGTS e contribuição
social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

D Aviso Prévio Trabalhado 

E
Incidência dos encargos do 
submódulo II.II sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

F
Multa do FGTS e contribuição
social sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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Total

IV – Custo de Reposição do Profissional
Ausente 

Percentual Valor Valor Valor

A Férias 

B Ausências Legais 

C Ausência por doença 

D
Ausência por acidente de 
trabalho 

E Afastamento Maternidade 
Total

V – Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual Valor Valor Valor

A Custos Indiretos 

B Lucro

C Tributos 
C.1. Tributos Federais 
(especificar) 
C.2. Tributos Estaduais 
(especificar) 
C.3. Tributos Municipais 
(especificar) 

Total
Valor Valor Valor

VI – Valor Mensal Unitário

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
Sindicato da Categoria Profissional
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO/DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES DA EMPRESA POR POSTO DE
TRABALHO

EMERGÊNCIA
CARACTERÍSTICA FÍSICA E ASSISTENCIAL:
Nº de leitos: São 36 leitos, sendo 04 leitos psiquiatria, 10 leitos de repouso, 04 leitos de sala vermelha/grande emergência
adulto,  02  leitos  sala  vermelha/grande  emergência  pediátrica,  8  leitos  de  pacientes  críticos,  8  leitos  de  pacientes
semicríticos +  12 cadeiras para hipodermia.
Taxa de Ocupação: 87%
Característica assistencial:  A característica de apoio regional do HMJ, a demanda assistencial fortemente influenciada
pelos graves acidentes na Rodovia Rio-Santos; a crescente quantidade e gravidade da violência urbana; a reincidente
ocorrência de eventos ambientais com graves consequências de urgência e emergência para a população e a ameaça de
isolamento geográfico com complexa demanda de urgência e emergência por evento nuclear (diferente de zero) apontam
para a estruturação gradual da Emergência Nível IV/ Centro de Trauma.

Parâmetro Dimensionado Necessidade De Contratação

NívelII/
Unidade de 
Pronto 
Socorro -
Transição 
para a 
Emergência
Nível IV / 
Centro de 
Trauma

Resolução
COFEN Nº
543/2017 –

Referência para
cálculo de

Enfermagem nas
24 horas

Resolução
CREMERJ Nº 100/
1996 - Referência
Para Cálculo por
Plantão de 24h:

32 Enfermeiros 
93Técnicos de Enfermagem

42 Médicos Clínicos 
14Cardiologistas (*)
7Endoscopistas (*)
28Cirurgiões geral

07Cirurgiões de tórax (*)
07Cirurgiões plástico (*)
07Cirurgiões vascular (*)

28Pediatras (*)
28Ortopedistas
35Anestesistas
00Obstetras (*)

07Patologista s clínico (*)
07Radiologistas

14Neurocirurgião (*)
07Cirurgiões buco-maxilo-facial (*)

07Oftalmologistas
07Otorrinolaringologistas (*)

01Psiquiatra (*)

02 Enfermeiros 30 horas semanais em regime de
trabalho diário.

04 Enfermeiros 30 horas semanais em plantão diurno
12x60.

04 Enfermeiros 30 horas semanais em plantão noturno
12x60 noturno

03 Técnico de Enfermagem 30 horas semanais em
regime de trabalho diário.

07 Técnicos de Enfermagem 30 horas semanais em
plantão diurno 12x60.

05 Técnicos de Enfermagem 30 horas semanais em
plantão noturno 12x60.

21 Clínico Gerais  +  21 Intensivistas em plantão de 24
horas semanais

09 Cirurgiões Gerais em plantão de 24 horas semanais.

07 Pediatras em plantão de 24 horas semanais.

12 Ortopedistas em plantão de 24 horas semanais.

07 Anestesistas em plantão 24 horas semanais.

02 Oftalmologistas em plantão de 24 horas semanais.

01 Psiquiatra de 24 horas semanais em regime diário
trabalho.

Memória de cálculo:
Médicos: Teve como base a Resolução CREMERJ Nº 100/ 1996. Transição do Nível III/Unidade de Pronto Socorro para
Emergência Nível IV/Centro de Trauma com a introdução de algumas especialidades médicas em regime de plantão e outras
diaristas complementando o quadro existente.

Enfermagem:  Foram considerados  48  leitos  (36  leitos  e  12  cadeiras  para  hipodermia)  sendo:  10  (dez)  pacientes  em
cuidados mínimos, 07 (sete) pacientes em cuidados intermediários, 15 (quinze) pacientes em cuidados de alta dependência,
08 (oito) pacientes em cuidados semi-intensivos e 08 (oito) pacientes em cuidados intensivos. Estes dados foram inseridos
na  plataforma  virtual  do  COFEN  para  o  cálculo  do  dimensionamento  de  pessoal  de  enfermagem
(http://apps3.cofen.gov.br/eDimensionamento/login.seam?cid=9351).
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 Observações (*):
1.  O  Endoscopista,  os  cardiologistas,  os  cirurgiões  vasculares,  o  neurocirurgião  e  o  otorrinolaringologista  serão
contratados com vínculo de 24horas semanais em regime diário para suporte às unidades de internação e emergência.
Será  acrescido  à  jornada  semanal  dos  cirurgiões  vasculares  e  neurocirurgiões,  o  percentual  de  sobreaviso  para
urgência/emergência nas condições da Resolução CFM Nº 1.834/2008 e Resolução CREMERJ N. 193/2003. 
2. Os Médicos Intensivistas foram incluídos no quantitativo geral de clínicos previstos, visando apoio ao manejo terapêutico
dos pacientes graves.
3. O Psiquiatra fará o suporte aos leitos de emergência psiquiátrica.
4. Os cirurgiões buco-maxilo-facial são estatutários.
5. O acesso ao Patologista está garantido por meio de contrato administrativo de análises clínicas.
6. O acesso à cirurgia de tórax e plástica está garantida por meio da regulação.
7. O acesso à obstetrícia está garantido por meio de contratualização com o Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Características:  A Portaria  GM/MS Nº  2048,  de  05  de  novembro  de  2002  propõe  a  implantação  nas  unidades  de
atendimento de urgências o acolhimento e a “triagem classificatória de risco”. De acordo com esta Portaria, este processo
“deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos
pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de
prioridade para o atendimento” (BRASIL, 2002).

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Enfermeira (o)
Inferência  a  partir  dos
Parâmetros  para
Planejamento  e
Dimensionamento  da  Força
de  Trabalho  em  Hospitais
Gerais - ObservaRH,2009

06 enfermeiros 03 Enfermeiros 30 horas semanais  em regime
de plantão diurno 12x60.

03 Enfermeiros 30 horas semanais  em regime
de plantão noturno 12x60.

Memória de cálculo:
1. Enfermeiro: 1 (um) enfermeiro por plantão diurno e noturno para a manutenção da classificação de risco.

(*) Observações:
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UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS ADULTO – UCI-a

CARACTERÍSTICA FÍSICA E ASSISTENCIAL:
Nº de leitos: 10 leitos.
Taxa de ocupação: 92%
Característica assistencial: Destinadas a internação de pacientes graves ou potencialmente graves, com idade igual ou
superior a 18 (dezoito) anos. A deficiência de leitos de CTI na Região de Saúde da BIG e a vocação desde a concepção
do HMJ como unidade para habilitação/credenciamento de serviços de alta complexidade demanda como condição a
habilitação/credenciamento de CTI.

Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Unidade De
Cuidados

Intermediário
s Adulto
(UCI-a)/

transição
para

habilitação/cr
edenciament

o de CTI.

Resolução COFEN Nº
543/2017 –

Referência para
cálculo de

Enfermagem nas 24
horas

22Enfermeiros 

22 Técnicos de Enfermagem

01 Enfermeiro Intensivista 30 horas semanais (ou
área de conhecimento em pacientes graves) em

regime de trabalho diário.

12 Enfermeiros 30 horas semanais em regime de
plantão diurno 12x60.

09 Enfermeiros 30 horas semanais em regime de
plantão noturno12x60 para cada uma das 03

equipes noturnas

01 Técnico de Enfermagem 30 horas semanais em
regime de trabalho diário.

12 Téc. Enf. 30 horas semanais em regime de
plantão diurno 12x60.

09 Téc. Enf. 30 horas semanais em regime de
plantão noturno 12x60.

Resolução CREFITO
Nº 387/2011 - Fixa

Parâmetros
Assistenciais

Fisioterapêuticos.

1 Fisioterapeuta Intensivista em
regime de trabalho diário.

07 Fisioterapeutas em regime de
plantão 

00 Fisioterapeuta Intensivista 30 horas semanais
(ou área de conhecimento em pacientes graves)

com regime de 06 horas diárias de trabalho.

00 Fisioterapeutas 30 horas semanais em regime de
plantão 24 horas semanais.. 

RESOLUÇÃO
ANVISA Nº 7, de 24

de fevereiro de 2010:

1 Médico
Responsável Técnico

(RT);

1 Médico plantonista
para cada 10 leitos;

1  Auxiliar
Administrativo

exclusivo

01 Médico Intensivista em regime
de trabalho diário.

07 Médicos Intensivista
Plantonistas.

01 Auxiliar Administrativo diarista.

01 Médico Intensivistas 40 horas semanais em
regime de 08 horas diárias de trabalho.

07 Médicos Intensivistas 24 horas semanais em
regime de plantão 24h por semana.

01 Aux. Administrativo 40 horas semanais em
regime de 08 horas diárias de trabalho.

Memória de Cálculo:
Enfermagem:  Foram considerados 10 (dez) leitos sendo todos com pacientes em cuidados intensivos. Estes dados
foram  inseridos  na  plataforma  virtual  do  COFEN para  o  cálculo  do  dimensionamento  de  pessoal  de  enfermagem
(http://apps3.cofen.gov.br/eDimensionamento/login.seam?cid=9351).
Médicos: Resolução ANVISA Nº 7, de 24 de fevereiro de 2010.
Fisioterapeutas: 01 profissional por turno de 06 horas e conforme Resolução ANVISA Nº 7, de 24 de fevereiro de 2010
no mínimo 18 horas. Como a relação é de 01(um) para 10 leitos, complementou-se a jornada de 06 horas de trabalho
para 24 horas.
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Auxiliar Administrativo: conforme o detalhamento expresso no quadro e de acordo com a RESOLUÇÃO ANVISA Nº 7,
de 24 de fevereiro de 2010.
(*) Observações:

SUPORTE MÉDICO PARA AS ENFERMARIAS; UCI-a E EMERGÊNCIA

CARACTERÍSTICA FÍSICA E ASSISTENCIAL:
Característica assistencial: o suporte médico atenderá por solicitação médica de parecer, além de absorver
demanda de consultas e procedimentos médicos especializado.

Especialista Médico Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Proctocolonoscopista

Hepatologista

Nefrologista

Neurologista

Cardiologista

Endoscopista

Parâmetros para
Planejamento e

Dimensionament
o de Força de
Trabalho em

Hospital Geral –
ObservaRH-
2006 e 2009

02 Médicos
Proctocolonoscopistas 

01 Médico hepatologista 

02 Médicos Nefrologistas

02 Médicos Neurologistas

02 Médicos Cardiologistas

01 Médico endoscopista 

02 Médicos Proctocolonoscopistas 24
horas semanais em regime diário de

trabalho.

01 Médico hepatologista 24 horas
semanais em regime diário de trabalho.

02 Médicos Nefrologistas 24horas
semanais em regime diário de trabalho.

02 Médicos Neurologistas 24horas
semanais em regime diário de trabalho.

01 Médico Cardiologista 24horas
semanais em regime diário de trabalho

01 Médico endoscopista 24horas
semanais em regime diário de trabalho

Memória de cálculo:
Hepatologista: nº atendimentos – dia (16) x hora-assistencial (0,25) x dias da semana (5) / 24 horas = 1
Nefrologista, Neurologista e Cardiologista: atendimentos – dia (32) x hora-assistencial (0,25) x dias da 
semana (5) / 24 horas = 2 de cada especialidade.
Endoscopista: nº exames – dia (16) x hora-assistencial (0,3) x dias da semana (5) / 24 horas = 1
Proctocolonoscopista: nº exames – dia (20) x hora-assistencial (0,5) x dias da semana (5) / 24 horas = 2
(*) Observações:
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CLÍNICA CIRÚRGICA 

CARACTERÍSTICA FÍSICA E ASSISTENCIAL:
Nº de leitos: São 19 leitos.
Taxa de ocupação: 68%
Característica  assistencial:  Realiza  internação cirúrgica de  ambos os sexos  nas  especialidades  de cirurgia  geral,
urológica, ginecológica, neurológica, vascular e otorrinolaringológica. O funcionamento do setor é de 24 horas, em turnos
de trabalho.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Médico Cirurgião Geral
Médico Ginecologista

Médico Urologista
Médico Neurocirurgião

Médico Cirurgião Vascular
Médico Otorrinolaringologista

Médico Clínico Geral

Enfermeira (o)

Técnica (o) de Enfermagem

Inferência a partir
dos Parâmetros para

Planejamento e
Dimensionamento de

Força de Trabalho
em Hospital Geral –
ObservaRH- 2006 e

2009. 

01 médico/plantão
para intercorrências

     

Resolução COFEN
Nº 543/2017 –

Referência para
cálculo de

Enfermagem nas 24
horas

05 Médicos Cirurgiões Gerais 
03 Médicos Ginecologistas

03 Médicos Urologistas
03 Médicos Neurocirurgiões (*)

04 Médicos Cirurgiões
Vasculares (*)

01 Médico Otorrinolaringologista 

07 Médicos Clínicos Gerais

07 Enfermeiros 
14 Técnico de Enfermagem 

02 Médicos Cirurgiões Geral 24
horas semanais em regime diário de

trabalho
01 Médico Ginecologista 24 horas

semanais em regime diário de
trabalho

03 Médicos Urologistas 24 horas
semanais em regime diário de

trabalho
01 Médico Neurocirurgião 24 horas

semanais em regime diário de
trabalho

04 Médicos Cirurgiões Vasculares
24 horas semanais em regime diário

de trabalho
01 Médico Otorrinolaringologista 24
horas semanais em regime diário de

trabalho

07 Médicos Clínicos Gerais plantão
24 horas semanais.

01 Enfermeiro 30 horas semanais
em regime de trabalho diário.

03 Enfermeiros 30 horas em regime
de plantão diurno 12x60 diurno.

03 Enfermeiros 30 horas em regime
de plantão noturno 12x60 noturno

02 Técnico de Enfermagem em
regime de trabalho diário.

06 Técnicos de Enfermagem 30
horas em regime de plantão diurno

12x60.

06 Técnicos de Enfermagem 30
horas em regime de plantão noturno

12x60.
Memória de cálculo:
1- Cirurgiões: 
Equipe de Cirurgia  Geral:  20  horas/semana  para  consulta  ambulatorial;  35  horas/semana  para  visita  médica  aos
pacientes na enfermaria; 05 hora/semana para resposta a parecer; e 60 horas/semana para cirurgia, com no mínimo de
15 cirurgias/semana.
Equipe de Cirurgia Ginecológica: 12 horas/semana para consulta ambulatorial; 21 horas/semana para visita médica
aos pacientes na enfermaria; 03 hora/semana para resposta a parecer; e 36 horas/semana para cirurgia, com no mínimo
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de 09 cirurgias/semana.
Equipe de Cirurgia Urológica: 12 horas/semana para consulta ambulatorial; 21 horas/semana para visita médica aos
pacientes na enfermaria; 03 hora/semana para resposta a parecer; e 36 horas/semana para cirurgia, com no mínimo de
10 cirurgias/semana.
Equipe  de  Neurocirurgia:  12  horas/semana  para  consulta  ambulatorial;  21  horas/semana  para  visita  médica  aos
pacientes na enfermaria; 03 horas/semana para resposta a parecer; e 36 horas/semana para cirurgia, com no mínimo de
06 cirurgias/semana.
Equipe de Cirurgia Vascular:  16 horas/semana para consulta ambulatorial; 28 horas/semana para visita médica aos
pacientes na enfermaria; 04 hora/semana para resposta a parecer; e 48 horas/semana para cirurgia, com no mínimo de
12 cirurgias/semana.
Otorrinolaringologista: 04 horas/semana para consulta ambulatorial; 07 horas/semana para visita médica aos pacientes
na enfermaria; 01 hora por semana para resposta a parecer; e 12 horas/semana para cirurgia, com no mínimo de 04
cirurgias/semana.

2- Clínico Geral : 01 (um) Clínico Geral/plantão 24 horas em cada dia da semana para atendimento de intercorrências
clínicas no setor. 

3- Enfermagem: Foram considerados 19 leitos sendo: 04 (quatro) pacientes em cuidados mínimos, 12 (doze) pacientes
em cuidados intermediários e 03 (três) pacientes em cuidados de alta dependência. Estes dados foram inseridos na
plataforma  virtual  do  COFEN  para  o  cálculo  do  dimensionamento  de  pessoal  de  enfermagem
(http://apps3.cofen.gov.br/eDimensionamento/login.seam?cid=9351).
(*)  Observações:  Será  acrescido  à  jornada  semanal  dos  cirurgiões  vasculares  e  neurocirurgiões,  o  percentual  de
sobreaviso para urgência/emergência nas  condições da Resolução CFM Nº 1.834/2008 e Resolução CREMERJ N.
193/2003. 

PEDIATRIA

CARACTERÍSTICA FÍSICA E ASSISTENCIAL:
Nº de leitos: São 12 leitos.
Taxa de ocupação: 44%
Característica assistencial:  Realiza internação pediátrica.  O funcionamento do setor é  de 24 horas,  em turnos de
trabalho.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Médico Pediatra 1 médico/10 leitos 02 Médicos Pediatras 00 Médicos Pediatras 24 horas em regime de
trabalho diário.

Enfermeiros

Técnico de
Enfermagem

Resolução COFEN Nº
543/2017 – Referência

para cálculo de
Enfermagem nas 24

horas

06 Enfermeiros 

12 Técnico de Enfermagem

00 Enfermeiros 

00 Técnicos de Enfermagem

PARAMETROS:
1. Médico: 01 médico/10 leitos.  Parâmetros para Planejamento e Dimensionamento de Força de Trabalho em Hospitais
Gerais – ObservaRH- 2006 e 2009.
2. Enfermagem: Foram considerados 12 (doze) leitos sendo: 07 (sete) pacientes em cuidados intermediários ; 04 (qua-
tro) pacientes em cuidados de alta dependência e 01 (um) paciente em cuidados intensivos. Estes dados foram inseridos
na plataforma virtual do COFEN para o cálculo do dimensionamento de pessoal de enfermagem (http://apps3.cofen.gov.-
br/eDimensionamento/login.seam?cid=9351).

(*) Observações:
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ORTOPEDIA

CARACTERÍSTICA FÍSICA E ASSISTENCIAL:
Nº de leitos: São 18 leitos.
Taxa de ocupação: 58%
Característica assistencial:  Realiza internação ortopédica. O funcionamento do setor é de 24 horas,  em turnos de
trabalho.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Médico
Ortopedista

Inferência a partir dos
Parâmetros para
Planejamento e

Dimensionamento de
Força de Trabalho em

Hospital Geral –
ObservaRH- 2006 e

2009

05 Ortopedistas 05 Médicos ortopedista 24 horas semanais
em regime diário de trabalho.

Enfermeira (o)

Técnica (o) de
Enfermagem

Resolução COFEN Nº
543/2017 – Referência

para cálculo de
Enfermagem nas 24

horas.

07 Enfermeiros 

15 Técnico de
Enfermagem 

01 Enfermeiro 30 horas semanais em
regime de trabalho diário.

03 Enfermeiros 30 horas em regime de
plantão diurno 12x60 diurno.

03 Enfermeiros 30 horas em regime de
plantão noturno 12x60 noturno

09 Técnicos de Enfermagem 30 horas em
regime de plantão diurno 12x60.

06 Técnicos de Enfermagem 30 horas em
regime de plantão noturno 12x60.

Memória de cálculo:

1.  Equipe de Cirurgia Ortopédica: 20 horas para consultas ambulatoriais/semana; 35 horas/semana para visita médica
aos pacientes na enfermaria; 05 horas/semana para resposta a parecer; e 60 horas/semana para cirurgia, com no mínimo
de 20 cirurgias/semana. 

2. Enfermagem: Foram considerados 18 (dezoito) leitos sendo: 02 (dois) pacientes em cuidados mínimos, 06 (seis) pacien-
tes em cuidados intermediários e 10 (dez) pacientes em cuidados de alta dependência. Estes dados foram inseridos na pla-
taforma virtual do COFEN para o cálculo do dimensionamento de pessoal de enfermagem (http://apps3.cofen.gov.br/eDi-
mensionamento/login.seam?cid=9351).

3. As  intercorrências  médicas  dos  pacientes  internados  serão  atendidas  pelo  médico  plantonista  do  andar  da  clínica
cirúrgica.
Observações:
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CLÍNICA MÉDICA E CUIDADOS PROLONGADOS/ISOLAMENTO

CARACTERÍSTICA FÍSICA E ASSISTENCIAL:
Nº de leitos: São 32 leitos, sendo 04 leitos de cuidados prolongados/ 05 leitos de isolamento.
Taxa de ocupação: 74%
Característica assistencial: Realiza internação de clínica médica de ambos os sexos. O funcionamento do setor é de
24 horas, em turnos de trabalho.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contrataçã

Médico Clínico 
Geral Diarista

Médico Clínico 
Geral Plantonista

Enfermeira (o)

Técnica (o) de 
Enfermagem

Parâmetros para 
Planejamento e

Dimensionamento de
Força de Trabalho em 

Hospital Geral –
ObservaRH- 2006 e

2009

01 médico/plantão
para intercorrências

clínicas
     

Resolução COFEN Nº
543/2017 – Referência

para cálculo de
Enfermagem nas 24

horas

04 Médicos Clínicos Gerais
diaristas

07 Médicos Clínicos Gerais
Plantonistas

20 Enfermeiros 
34 Técnico de Enfermagem 

00 Médicos Clínicos Gerais 24 horas
semanais em regime diário de trabalho.

07 Médicos Clínicos Gerais plantão de 24
horas

02 Enfermeiro 30 horas semanais em
regime de trabalho diário.

09 Enfermeiros 30 horas em regime de
plantão diurno 12x60 diurno.

09 Enfermeiros 30 horas em regime de
plantão noturno 12x60 noturno

01 Técnico de Enfermagem em regime de
trabalho diário.

18 Técnicos de Enfermagem 30 horas em
regime de plantão diurno 12x60.

15 Técnicos de Enfermagem 30 horas em
regime de plantão noturno  12x60.

Memória de cálculo:

1- Clínico diarista: 01 médico /10 leitos. Parâmetros para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em
Hospitais Gerais - ObservaRH,2009. 

2- Clínico Geral  Plantonista:  01 (um) Clínico Geral  por  plantão de 24 horas para atendimento de intercorrências
clínicas no andar da enfermaria. 

3- Enfermagem: Foram considerados 32 (trinta e dois) leitos sendo: 01 (um) paciente em cuidados mínimos, 10 (dez)
pacientes em cuidados intermediários, 16 (dezesseis) pacientes em cuidados de alta dependência e 05 (cinco) pacientes
em  cuidados  semi-intensivo.  Estes  dados  foram  inseridos  na  plataforma  virtual  do  COFEN  para  o  cálculo  do
dimensionamento de pessoal de enfermagem (http://apps3.cofen.gov.br/eDimensionamento/login.seam?cid=9351).
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CENTRO CIRÚRGICO

CARACTERÍSTICAS: 05 salas cirúrgicas.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Médico
Anestesiologista

Parâmetros para
Planejamento e

Dimensionamento de
Força de Trabalho em

Hospital Geral –
ObservaRH- 2006 e

2009

10  Médicos Anestesiologistas 10 Médicos Anestesiologistas 24 horas
semanais em regime diário de trabalho

 

Enfermeira (o)

Técnica (o) de
Enfermagem

Resolução COFEN Nº
543/2017 – Referência

para cálculo de
Enfermagem nas 24

horas

07 Enfermeiros 

31 Técnico de Enfermagem 

01 Enfermeiro 30 horas semanais em
regime de trabalho diário.

03 Enfermeiros 30 horas semanais em
regime de plantão diurno 12x60.

03 Enfermeiros 30 horas semanais  em
regime de plantão noturno

01 Técnico de Enfermagem 30 horas
semanais em regime de trabalho diário.

09 Técnicos de Enfermagem 30 horas
semanais em regime de plantão diurno

09 Técnicos de Enfermagem 30 horas
semanais em regime de plantão noturno

Memória de cálculo:
1. Médico: 01 Médico Anestesiologista/sala/turno (manhã e tarde). Parâmetros para Planejamento e Dimensionamento
de Força de Trabalho em Hospitais Gerais - ObservaRH, 2009.

2. Enfermagem: Foi considerada a média de 480 (quatrocentos e oitenta) cirurgias/mês sendo: 303 (trezentos e três) ci-
rurgias Porte I, 120 (cento e vinte) cirurgias Porte II, 45 (quarenta e cinco) cirurgias Porte III e 12 (doze) cirurgias Porte
IV. . Estes dados foram inseridos na plataforma virtual do COFEN para cálculo do dimensionamento de pessoal de enfer-
magem (http://apps3.cofen.gov.br/eDimensionamento/login.seam?cid=9351).
(*) Observações:

CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

CARACTERÍSTICAS: 05 salas cirúrgicas.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

 Enfermeira (o)

Técnica (o) de
Enfermagem

Resolução COFEN Nº
543/2017 – Referência

para cálculo de
Enfermagem nas 24

horas

01 Enfermeiro 

29 Técnico de Enfermagem 

00 Enfermeiro 30 horas semanais em
regime de trabalho diário.

00 Técnicos de Enfermagem 30 horas
semanais em regime de plantão diurno

00 Técnicos de Enfermagem 30 horas
semanais em regime de plantão noturno

Memória de cálculo:
1. Médico: 01 Médico Anestesiologista/sala/turno. Parâmetros para Planejamento e Dimensionamento de Força de Tra-
balho em Hospitais Gerais - ObservaRH, 2009.
2. Enfermagem: Foi considerada a média de procedimentos, sendo: recepção e recolhimento dos materiais contamina-
dos (28); limpeza dos materiais (28); recepção dos materiais em consignação (4); conferência dos materiais consignados
após cirurgia  (4);  devolução dos materiais  em consignação (4);  secagem e distribuição dos materiais  após limpeza
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(61);inspeção/teste/separação/secagem dos materiais (61); montagem e embalagem dos materiais (61); montagem dos
materiais de assistência ventilatória (100); montagem de carga de esterilização (6); retirada de carga de esterilização (6);
guarda de materiais (100); montagem de carros de transporte das unidades (22); organização e controle do ambiente e
materiais estéreis (100) e distribuição dos materiais e roupas estéreis (27). Estes dados foram inseridos na plataforma
virtual do COFEN para cálculo do dimensionamento de pessoal de enfermagem (http://apps3.cofen.gov.br/eDimensiona-
mento/login.seam?cid=9351).
(*) Observações:

RADIOLOGIA

CARACTERÍSTICAS: Funcionamento 24 horas. Um aparelho fixo no primeiro andar; um aparelho móvel para os setores 
e um aparelho exclusivo do centro cirúrgico.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Médico Radiologista

Técnica (o) em
Radiologia

 
Auxiliar

Administrativo

Parâmetros para
Planejamento e

Dimensionamento de
Força de Trabalho em

Hospital Geral –
ObservaRH- 2006 e

2009

01 Médico Radiologista 01 Médico Radiologista 24 horas semanais
em regime diário de trabalho

16 Técnicos de Radiologia 04 Técnicos em Radiologia 24 horas
semanais em regime de plantão 24 horas.

02 Técnicos em Radiologia 24 horas
semanais em regime diário de trabalho

02 Auxiliares Administrativos 02 Auxiliares Administrativos 40 horas
semanais em regime de trabalho diário.

Memória de cálculo:
1. Médico Radiologista: nº de exames-dia (34) x hora-assistencial (0,15) X dias da semana (5) / jornada semanal (24 ho-
ras). Será contratado um radiologista para a rotina diária. Para o excedente de demanda de laudos será realizado contra-
to administrativo. Parâmetros para Planejamento e Dimensionamento de Força de Trabalho em Hospitais Gerais - Obser-
vaRH, 2009.
2. Técnico em Radiologia: 01 Técnico em Radiologia/ 05 leitos. Parâmetros para Planejamento e Dimensionamento de
Força de Trabalho em Hospitais Gerais - ObservaRH, 2009.
(*) Observações:
1. Os auxiliares administrativos colaboram no suporte para registro, organização e emissão dos laudos de imagem.
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NÚCLEO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE

OBJETIVO: planejar, normatizar, orientar, acompanhar a assistência prestada aos usuários com risco ou lesão de pele,
visando elevar a efetividade da assistência no HMJ, priorizando os pacientes de alta dependência, críticos e semicríticos.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Enfermeira (o)

 
Técnica (o) de 
Enfermagem

Parâmetros  para
Planejamento  e
Dimensionamento de Força
de  Trabalho  em  Hospital
Geral – ObservaRH- 2006 e
2009

 
01 Enfermeiro 01  Enfermeiros  30  horas  semanais  em

regime diário de trabalho.

 01 Técnico de Enfermagem 00  Técnicos  de  Enfermagem  30  horas
semanais em regime diário de trabalho.

Memória de cálculo:
1. Nº Enfermeiro para acompanhamento diário de 12 pacientes: nº pacientes (12) x hora-assistencial (0,50) x nº dias (5) /
jornada semanal(30).
2. Nº Técnico de Enfermagem para auxílio diário do Enfermeiro no acompanhamento de 12 pacientes: nº pacientes (12) x
hora técnica (0,50) x nº dias(5) / jornada semanal(30).

(*) Observações:

AUDITORIA HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS: de acordo com a Resolução do COFEN 266/2001.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

 
Enfermeira (o)

Auditora (o)
Inferência a partir do

Parâmetros para
Planejamento e

Dimensionamento de Força
de Trabalho em Hospital

Geral – ObservaRH- 2006
e 2009

01 Enfermeiro 01 Enfermeiro 30 horas semanais em
regime diário de trabalho

Memória de cálculo:
1. Nº Enfermeiros Auditores: nº horas de análise (6) x hora técnica (1,0) X nº de dias (5) / jornada semanal
(30 horas).
(*) Observações:
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COMISSÃO  DE  CONTROLE  DE  INFECÇÃO  HOSPITALAR,  NÚCLEO  DE  VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA
HOSPITALAR E NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE. 
CARACTERÍSTICAS:
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: visa reduzir ao máximo possível a incidência e a gravidade da infecção
hospitalar.
Vigilância  Epidemiológica  Hospitalar:  Identificar,  notificar,  investigar  e  analisar  as  informações  relacionadas  as
doenças  de  notificação  compulsória  e  outros  agravos,   elaborando  indicadores  para  o  acompanhamento,  visando
identificar precocemente os surtos e epidemias para promover ações em tempo oportuno.
Segurança do Paciente: “Reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de
saúde”  (in  Documento  de  referência  para  o  Programa Nacional  de  Segurança do  Paciente  /  Ministério  da  Saúde;
Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014).

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Médico
Infectologista

Enfermeira (o) 

Portaria GM/MS Nº
2.616, de 12 de maio

de 1998.

RESOLUÇÃO
ANVISA Nº 7, de 24
de fevereiro de 2010

Portaria GM/MS Nº
529, de 01 de abril de
2013 (consolidada na

Portaria de
Consolidação nº 05)
institui o Programa

Nacional de
Segurança do

Paciente.

Portaria GM/MS Nº
2.529, de 23 de

novembro de 2004
(consolidada na

Portaria de
Consolidação nº 05)
institui o subsistema
nacional de vigilância

epidemiológica no
âmbito hospitalar

01 médico infectologista 01 Médico Infectologista 24 horas
semanais em regime diário de

trabalho

02 enfermeiros 02 Enfermeiros (os) 30 horas
semanais em regime diário de

trabalho

Memória de Cálculo:
1. 01 Infectologista e 01 Enfermeira para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
2. 01 Enfermeira (o) para o Núcleo e Vigilância Epidemiológica Hospitalar e para o Núcleo de Segurança do Paciente

(*) Observações:

Portaria n° 2.616, de 12 de maio de 1998 institui normas de prevenção e controle da infecção hospitalar. Anexo I – DA
ORGANIZAÇÃO - 1. 0 Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas
deliberada e sistematicamente,  com vistas à redução máxima possível  da incidência e da gravidade das infecções
hospitalares. 2. Para a adequada execução do PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de
infecção hospitalar.2.5.1. Os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível superior da área de saúde
para cada 200 (duzentos) leitos ou fração deste número com carga horária diária, mínima, de 6 (seis) horas para o
enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais profissionais.

Portaria GM/MS Nº 2.529, de 23 de novembro de 2004 institui o subsistema nacional de vigilância epidemiológica no 
âmbito hospitalar, foi consolidada na Portaria de Consolidação nº 05.

Portaria GM/MS Nº 529, de 01 de abril de 2013 institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, foi consolidada 
na Portaria de Consolidação nº 05.
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NÚCLEO DE INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR)

CARACTERÍSTICAS: Funcionamento 24 horas. 

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Enfermeira (o) 01 enfermeiro por
plantão 

06 enfermeiros 03 Enfermeiros 30 horas semanais em
regime de plantão diurno 12x60.

03 Enfermeiros 30 horas semanais em
regime de plantão noturno.

Auxiliar
Administrativo 

Parâmetros para
Planejamento e

Dimensionamento de
Força de Trabalho em

Hospital Geral –
ObservaRH- 2006 e

2009

03 Aux. Administrativos 40 horas  02 Aux. Administrativos 40 horas em
plantão diurno 12x36 

02 Aux. Administrativos 40 horas em
plantão noturno 12x36 

00 Aux. Administrativos 40 horas

Memória de cáculo:
01 Enfermeiro para contato interinstitucional em regime de plantão 12x60 para cada uma das 03 equipes do dia e da
noite, visando a manutenção das atividades da regulação nas 24 horas.
02 Aux. Administrativo 40 horas em plantão diurno 12x36 e 01 (um) diarista para suporte às atividades de regulação.

(*) Observações: 

1. Auxiliar administrativo: atividades principais – Monitoramento do censo diário e mapa de internação; monitoramento do
tempo  de  permanência  dos  pacientes  junto  ao  NAQH;  monitoramento  do  fluxo  de  entrada  e  saída  do  serviço  de
emergência;  regulamentação dos  leitos  e  das  vagas  das  unidades  de  internação;  monitoramento  do  agendamento
cirúrgico; monitoramento dos processos de transferência intra e inter-hospitalar. 

2. Base normativa: Portaria GM/MS Nº 1.559, de 01 de agosto de 2008 (consolidada na Portaria de Consolidação nº 02)
e Resolução CIB/RJ Nº 02005 de 20 de dezembro de 2005.

APOIO TÉCNICO

CARACTERÍSTICA FÍSICA E ASSISTENCIAL: apoio técnico assistencial às internações hospitalares.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Fisioterapeuta 01/15 leitos + cobertura final
de semana e período noturno
dos pacientes críticos/em cui-
dado intensivo nas enfermari-

as e na emergência.

15 Fisioterapeutas 06 Fisioterapeutas 30 horas em regime de
trabalho diário.

06 Fisioterapeutas 12x60 em regime de
plantão diurno.

Assistente Social 1/ 15leitos 07 (sete) Assistentes Sociais 01 Assistente Social 30 horas em regime
de trabalho diário.

03 Assistentes Sociais 30 horas semanais
em regime de plantão diurno 12x60.

03 Assistentes Sociais 30 horas semanais
em regime de plantão noturno
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Nutricionista 
02 diaristas

01 por 60 pacientes Nível
Primario

01 por 30 pacientes Nível
Secundário

01 por 15 pacientes Nível
Terciário

11 (onze) nutricionistas 02 nutricionistas 30 horas em regime de
trabalho diário.

06 nutricionistas em regime de plantão
diurno 12x60

03 nutricionistas em regime de plantão no-
turno 12x60

Farmacêutico 01 diarista
1/50 leitos

09 (treze) farmacêuticos 01 farmacêutico 30 horas em regime de
trabalho diário.

02 farmacêuticos em regime de plantão
diurno 12x60.

Aux. Farmácia 1 aux./10 leitos 18 (dezoito) auxiliares de far-
mácia

03 auxiliar de farmácia 40 horas em regime
de trabalho diário.

06 auxiliares de farmácia 40 horas em regi-
me de plantão diurno 12x36.

03 auxiliares de farmácia 40 horas em regi-
me de plantão noturno 12x36.

Fonoaudiólogo 1/15 leitos 06 (seis) fonoaudiólogos 06 fonoaudiólogos 30 horas em regime de
plantão diurno 12x60

Psicólogo 1/30 leitos 03 (três) psicólogos 03 psicólogos 30 horas em regime de tra-
balho diário

(*) Observações:
1-  Nutrição –  Resolução  Nº  380,  de  28  de  dezembro  de  2005  (disponível
em:http://www.cfn.org.br/index.php/legislacao/resolucoes/page/4/)
2-  Fisioterapia –   Resolução  Nº  387,  de  08  de  junho  2011  (disponível
em:http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocoffito387_2011.htm).
3.  Farmacêutico  e  Auxiliar  de  Farmácia.  Padrões  Mínimos  para  Farmácia  Hospital/Sociedade  Brasileira  de  Farmácia
Hospitalar, 3ª edição/São Paulo, 2017 
4.Parâmetros e Indicadores de Dimensionamento de Pessoas em Hospitais Gerais- 2006 e 2009.
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ÁREA ADMINISTRATIVA
CARACTERÍSTICAS: suporte administrativo aos diversos setores do HMJ.

Categorias Parâmetro Dimensionamento Necessidade de contratação

Auxiliar
Administrativo

(AD)

Recepcionista
Parâmetros para
Planejamento e

Dimensionamento de Força
de Trabalho em Hospital Geral

– ObservaRH- 2006 e 2009

20 Auxiliares
Administrativos

18 Auxiliares Administrativos 40 horas sema-
nais em regime de trabalho diário, sendo:

-  01 no Setor de Compras;
- 01 na Assistência de Faturamento;

- 01 no Setor de Protocolo;
- 01 no Setor de Patrimônio;

- 02 na Coordenação de Gestão de Pessoas;
- 01 no Almoxarifado;

- 02 na Secretaria Hospitalar;
- 04 na Direção de Enfermagem;
- 05 no Departamento de Gestão.

25 Recepcionistas 10 recepcionistas 40 horas semanais em regi-
me de trabalho diário sendo: 

- 02 na Recepção do Ambulatório de Ortopedia;
- 01 na Recepção do Ambulatório de Ortopedia;

-  01 na Recepção da Internação;
- 01 na Recepção do Setor de Imagem;

- 05 na Recepção de Visita à pacientes interna-
dos.

10 recepcionistas 40 horas semanais em regi-
me de plantão diurno 12x36, sendo:

- 02 na Recepção do Setor de Imagem;
- 08 na Recepção do Setor de Emergência.

04 recepcionistas 40 horas semanais em regi-
me de plantão noturno 12x36 no Setor de

Emergência.

Memória de cálculo:
1. Auxiliar Administrativo (AD): Finanças: 01/40 leitos; Compras: 01 AD/ 500 itens movimentados/mês; Faturamento:
01 AD/  500 documentos emitidas/mês;  Protocolo:  01 AD/200 leitos;  Patrimônio:  01 AD;  Frequência de pessoal:  01
AD/200  funcionários;  Almoxarifado  01  AD/serviço;  Diretoria  Geral:  02AD;  Diretoria  de  Enfermagem:  01AD/serviço;
Diretoria Administrativa: 01AD/serviço.

2. Recepcionista diarista: nº de atendimento-dia (416) x hora-técnica (0,2) x dias da semana (7)/ Jornada semanal (40
horas)  =
10 recepcionistas
3. Recepcionista plantonista: nº de atendimento-dia (395) x hora-técnica (0,2) x dias da semana (7)/ Jornada semanal
(40  horas)  =
15 recepcionistas

(*) Observações:
1. Na Diretoria de Enfermagem foram incluídos, além do suporte à Direção ,01 Aux. Adm. para os seguintes serviços: 
clínica médica, clínica cirúrgica e emergência.
2. O Departamento de Gestão equipara-se à Diretora Administrativa comporta, além do suporte ao Departamento, 01 
Aux. Adm. para os seguintes serviços: licitação, jurídico, contratos e custos hospitalares.
3. A Secretaria Hospitalar equipara-se à Diretoria Geral.
4. A Assessoria de Controle Interno equipara-se à Finanças.
5. A Coordenação de Gestão de Pessoas equipara-se à Frequência de Pessoal/RH.
6. Parâmetros para Planejamento e Dimensionamento de Força de Trabalho em Hospital Geral - ObservaRH,2006 e
2009.
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
DETALHAMENTO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADOR 1
Indicador Nº de workshops realizados no 1º trimestre de 2018 sobre auditoria clínica para

os colaboradores da empresa.
Diretriz Nacional Portaria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010/Portaria Consolidada Nº 03
Objetivo Contribuir para a incorporação de protocolos assistenciais.
Método de Cálculo Nº de workshop no 1º trimestre sobre auditoria clínica
Observações “Segundo BERWICK E KNAPP, 1990, há três enfoques principais de auditoria

clínica: auditoria implícita, que utiliza opinião de experts para avaliar a prática de
atenção  à  saúde;  a  auditoria  explícita,  que  avalia  a  atenção  prestada
contrastando-a  com  critérios  pré-  definidos,  especialmente  nas  diretrizes
clínicas; e a auditoria por meio de eventos- sentinela. A auditoria clínica consiste
na análise crítica e sistemática da qualidade da atenção à saúde, incluindo os
procedimentos usados no diagnóstico e tratamento,  o uso dos recursos e os
resultados  para  os  pacientes  em todos  os  pontos  de  atenção,  observada  a
utilização dos protocolos clínicos estabelecidos.  Essa auditoria  não deve ser
confundida com a auditoria realizada pelo Sistema Nacional de Auditoria (SNA)”
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/img/07_jan_portaria4279_301
210.pdf-

Fonte para Verificação Relatório do workshop sobre auditoria clínica com lista de presença e foto.
Periodicidade No 1º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada).
Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 2
Indicador Taxa de Enfermeiros colaboradores da empresa qualificados para utilização do

Sistema de Classificação de Pacientes no 2º trimestre.
Diretriz Nacional Resolução COFEN Nº 0527/2016
Objetivo Qualificar os Enfermeiros da empresa que atuam no HMJ para a utilização do

SCP
Método de Cálculo Nº de Enfermeiros colaboradores da empresa qualificados para utilização do

Sistema de Classificação de Pacientes no 2º trimestre/ total de Enfermeiros da
empresa atuando no HMJ x 100.

Observações “Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) é um processo pelo qual se pode
obter medidas acuradas das necessidades de cuidado dos pacientes e da carga
de trabalho da equipe de enfermagem. Esse processo de classificação produz
uma fonte de dados que pode ser utilizada para o planejamento qualitativo e
quantitativo de recursos humanos bem como de recursos materiais necessários
para garantir uma assistência de enfermagem segura. Além disso, utilizar um
sistema de classificação de pacientes permite conhecer o perfil dos usuários e
planejar  os  cuidados  de  forma  mais  individualizada,  voltadas  para  as
necessidades  dos  pacientes  e  da  equipe  de  enfermagem”
http://www.scielo.br/pdf/ean/v20n3/1414-8145-ean-20-03-20160060.pdf-

Fonte para Verificação Relatório do evento de qualificação com lista de presença e foto.
Periodicidade No 2º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 3
Indicador Taxa  de  colaboradores  da  empresa  qualificados  no  Programa  CQH  no  4º

trimestre.
Diretriz Nacional Diferentes normas e documentos do SUS abordam em algum grau a melhoria

continua da qualidade da atenção à saúde.
Objetivo Qualificar os colaboradores da empresa que atuam no HMJ no Programa CQH

no 4º trimestre.
Método de Cálculo Nº de colaboradores da empresa qualificados no Programa CQH no 4º trimestre/

total de colaboradores da empresa atuando no HMJ x 100.
Observações “O CQH é um programa de adesão voluntária, cujo objetivo é contribuir para a

melhoria  contínua  da  qualidade hospitalar.  Estimula  a  participação e  a  auto
avaliação  e  contém um componente  educacional  muito  importante,  que  é  o
incentivo  à mudança de atitudes  e de comportamentos.  Incentiva  o trabalho
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coletivo, principalmente o de grupos multidisciplinares, no aprimoramento dos
processos de atendimento” http://www.cqh.org.br/portal/pag/inicial.php-

Fonte para Verificação Relatório do evento de qualificação com lista de presença e foto.
Periodicidade No 4º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 4
Indicador Nº  de  Workshops  no  1º  trimestre  para  os  colaboradores  da  empresa  para

compreensão do modelo do processo de trabalho de enfermagem do HMJ.
Diretriz Nacional Diferentes resoluções do COFEN abordam o processo de enfermagem.
Objetivo Contribuir para a melhoria do cuidado de enfermagem.
Método de Cálculo Nº de workshop no 1º trimestre sobre processo de trabalho de enfermagem do

HMJ.
Observações “O Processo de Enfermagem (PE) tem por diferença essencial do Método de

Solução  de  Problemas  ser  proativo,  destacando-se  pela  necessidade  de
investigação contínua dos fatores de risco e de bem-estar, mesmo quando não
houver problemas” http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/SAE-web.pdf-

Fonte para Verificação Relatório do workshop sobre modelo do processo de trabalho de enfermagem
do HMJ com lista de presença e foto.

Periodicidade No 1º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 5
Indicador Tempo médio de espera na emergência para avaliação clínica ou cirúrgica inicial

pelos médicos colaboradores da empresa.
Diretriz Nacional Portaria GM/MS Nº 2048, de 05 de novembro de 2002 e  Resolução CFM Nº

2.077/2014
Objetivo Promover melhoria interna da qualidade
Método de Cálculo Somatório do tempo de espera (em minutos) da chegada até a avaliação médica

inicial / nº de pacientes admitidos na emergência no mesmo período.
Observações “Há diversas escalas de classificação que podem ser adotadas e que possuem

especificidades importantes, devendo-se observar a distinção entre as escalas
utilizadas para adultos e crianças, em saúde mental e em obstetrícia, para maior
sensibilidade  e  especificidade.  Quando  a  classificação  for  realizada  por
enfermeiros,  o  protocolo  adotado  obrigatoriamente  deverá  ser  baseado  em
sintomas,  não  podendo  envolver  diagnóstico  médico”
https://portal.cfm.org.br/images/PDF/resolucao2077.pdf-

Fonte para Verificação Relatório do Sistema de Classificação de Risco
Periodicidade Mensal
Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 6
Indicador Nº de pesquisas anuais realizadas junto aos colaboradores da empresa que 

atuam na emergência.
Diretriz Nacional ------------------------------------------------------------------------------------------------
Objetivo Identificar oportunidades de melhorias.
Método de Cálculo Nº de pesquisas anuais  realizadas junto aos colaboradores da empresa que

atuam na emergência.
Observações “A arquitetura da informação deve fornecer ferramentas para apoiar os líderes a

ouvirem seus liderados e, com isso, estabelecer a comunicação de via de mão
dupla, e Comunicação com Líderes e Empregados 25 não apenas de cima para
baixo  como  de  costume  [...]”
https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2016/08/Ebook_Comunicacao-
com-Lideres-e-Empregados.pdf-

Fonte para Verificação Relatório  de  pesquisa  junto  aos  colaboradores  da  empresa  que  atuam  na
emergência.

Periodicidade No 1º  trimestre  e  4º  trimestre  (a  contar  a  partir  do  início  das atividades  da
contratada)

Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato
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INDICADOR 7
Indicador Nº de workshops realizados no 4º trimestre com os colaboradores da empresa

sobre visita aberta aos pacientes internados.
Tipo de Indicador Local
Diretriz Nacional HumanizaSUS
Objetivo Ampliar o acesso dos visitantes às unidades de internação.
Método de Cálculo Nº de workshops realizados no 4º trimestre com os colaboradores da empresa

sobre visita aberta aos pacientes internados.
Observações “Visita aberta é uma proposta da Política Nacional de Humanização cujo objetivo

é ampliar o acesso dos visitantes às unidades de internação, de forma a garantir
o elo entre o paciente, sua rede social e os diversos serviços da rede de saúde,
mantendo latente o projeto de vida do paciente.
Como são percebidos, atualmente, a visita e o acompanhante nos serviços de
saúde?  Visita e acompanhante são vistos como elementos de obstrução ao
trabalho do hospital, um “peso” a mais, uma demanda que precisa ser contida;
faltam estrutura física e profissionais destinados ao acolhimento dos visitantes e
dos acompanhantes; dificuldade de compreensão da função do visitante e do
acompanhante na reabilitação do doente, tanto por parte dos gestores quanto
dos trabalhadores e dos familiares; faltam e, quando há, são muito precárias as
condições  para  a  permanência  de  acompanhantes  em  tempo  integral  no
ambiente  hospitalar”
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/visita_acompanhante_2ed.pdf-

Fonte para Verificação Relatório do workshop sobre visita aberta aos pacientes internados com lista de
presença e foto.

Periodicidade No 4º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 8
Indicador Nº de Workshops realizados no 2º com os colaboradores da empresa sobre

Segurança do Paciente no HMJ.
Diretriz Nacional Política Nacional de Segurança do Paciente
Objetivo Contribuir para a qualificação do cuidado hospitalar.
Método de Cálculo Nº de Workshops realizados no 2º com os colaboradores da empresa sobre

Segurança do Paciente no HMJ.
Observações “A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  em  2004,  demonstrando

preocupação  com  a  situação,  criou  a  World  Alliance  for  Patient  Safety.  Os
objetivos desse programa, (que passou a chamar-se Patient Safety Program)
eram, entre outros, organizar os conceitos e as definições sobre segurança do
paciente  e  propor  medidas  para  reduzir  os  riscos  e  mitigar  os  eventos
adversos27,28,29.  Em diferentes  pesquisas,  foram encontradas  de  17  a  24
diferentes  definições  de  erro  em  saúde  e  14  de  evento  adverso84,  o  que
motivou a OMS a desenvolver a Classificação Internacional de Segurança do
Paciente  (International  Classification  for  Patient  Safety  –  ICPS).  O  Centro
Colaborador  para  a  Qualidade  do  Cuidado  e  a  Segurança  do  Paciente29
traduziu  os  conceitos  chave  do  ICPS  para  a  língua  portuguesa”
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_na
cional_seguranca.pdf-

Fonte para Verificação Relatório  do  workshop  sobre  Segurança  do  Paciente  no  HMJ  com lista  de
presença e foto.

Periodicidade No 2º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 9
Indicador Nº de workshops realizados no 3° trimestre com os colaboradores da empresa

sobre os cuidados no HMJ do usuário em saúde mental.
Diretriz Nacional Política Nacional de Saúde Mental
Objetivo Contribuir para a qualificação do cuidado  hospitalar em Saúde Mental.
Método de Cálculo Nº de workshops realizados no 3° trimestre com os colaboradores da empresa

sobre os cuidados no HMJ do usuário em saúde mental.
Observações “Nos hospitais,  a  baixa  qualidade do cuidado se expressa  através do maior

número de erros médicos e eventos adversos relacionados aos pacientes com
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transtorno mental, o que torna as internações desses sujeitos mais longas e
caras.  Para  lidar  com  essas  questões,  são  sugeridos  trabalho  em  equipe
interdisciplinar,  realização  de  interconsultas  e  processos  de  capacitação  ou
sensibilização, acreditando-se que estes podem impactar positivamente sobre o
estigma  da  loucura” http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39nspe/0103-1104-sdeb-39-
spe-00320.pdf-

Fonte para Verificação Relatório do workshop sobre os cuidados no HMJ do usuário em saúde mental
com lista de presença e foto

Periodicidade No 3º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável pelo Monitoramento e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 10
Indicador Nº de Workshops realizados no 1º trimestre com os colaboradores da empresa

sobre a padronização de medicamentos do HMJ.
Diretriz Nacional Política Nacional de Assistência Farmacêutica
Objetivo Contribuir para a padronização de medicamentos do HMJ
Método de Cálculo Nº de Workshops realizados no 1º trimestre com os colaboradores da empresa

sobre a padronização de medicamentos do HMJ.
Observações “A  seleção  de  medicamentos  é  um  processo  dinâmico,  contínuo,

multidisciplinar e participativo.  Selecionar medicamentos tem como objetivo,
escolher dentre todos os itens fornecidos pelo mercado, adotando critérios de
eficácia,  segurança,  qualidade  e  custo,  propiciando  condições  para  o  uso
seguro  e  racional  de  medicamentos,  àqueles  que  são  necessários  para  a
utilização na Instituição. Para implementar a seleção de medicamentos faz-se
necessário a instalação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica, que é
uma  equipe  multidisciplinar  composta  por  médicos,  enfermeiros,
farmacêuticos,  administradores  e  demais  profissionais  envolvidos”
http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/137/encarte_farmAcia_hospitala
r_85.pdf-

Fonte para Verificação Relatório  do workshop sobre padronização de medicamentos do HMJ com
lista de presença e foto

Periodicidade No 1º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável  pelo  Monitoramento  e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 11
Indicador Nº de relatórios de saúde dos trabalhadores da empresa que atuam no HMJ

apresentado no 1º e 4º trimestre.
Diretriz Nacional Política Nacional de Saúde do Trabalhador
Objetivo Promover  a  segurança  no  ambiente  de  trabalho  e  promover  a  saúde  dos

trabalhadores.
Método de Cálculo Nº de relatórios de saúde dos trabalhadores da empresa que atuam no HMJ

apresentado no 1º e 4º trimestre.
Observações “Pesquisa  inédita  do Serviço  Social  da  Indústria  (SESI)     com 500  médias  e

grandes  empresas  mostra  que,  para  48%  delas,  ações  para  aumentar  a
segurança no ambiente laboral e promover a saúde de trabalhadores reduzem
as  faltas  ao  trabalho.  Para  43,6%,  esses  programas  aumentam  a
produtividade no chão-de-fábrica e 34,8% apontam que tais ações reduzem
custos.  Por  esses motivos,  as empresas dão grande importância ao tema”
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2016/06/investimento-
em-saude-e-seguranca-no-trabalho-da-retorno-as-empresas-1/.

Fonte para Verificação Relatório de saúde dos trabalhadores da empresa que atuam no HMJ.
Periodicidade No 1º e 4º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável  pelo  Monitoramento  e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 12
Indicador Nº de relatórios do sistema de trabalho dos colaboradores da empresa no HMJ

apresentado no 1º e 4º trimestre.
Diretriz Nacional Gestão do Trabalho em Saúde
Objetivo Elevar a qualidade de vida no trabalho.
Método de Cálculo Nº de relatórios do sistema de trabalho dos colaboradores da empresa no HMJ
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apresentado no 1º e 4º trimestre.
Observações Deming estimou que 85% dos problemas de qualidade podem ser atribuídos a

sistemas falhos (DEMING, Wlliam E. Qualidade: a revolução da administração
– Rio de Janeiro: Marques – Saraiva, 1990).

Fonte para Verificação Relatório do sistema de trabalho dos colaboradores da empresa no HMJ.
Periodicidade No 1º e 4º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável  pelo  Monitoramento  e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 13
Indicador Nº de workshops realizados no 4º trimestre com os colaboradores da empresa

sobre  o  atendimento  no  HMJ  aos  casos  violência  interpessoal  e
autoprovocada.

Diretriz Nacional Política Nacional de Redução da Morbidade por Acidentes e Violências.
Objetivo Reduzir a Morbidade por acidentes e violências.
Método de Cálculo Nº de workshops realizados no 4º trimestre com os colaboradores da empresa

sobre  o  atendimento  no  HMJ  aos  casos  violência  interpessoal  e
autoprovocada.

Observações “No Brasil e no mundo, o impacto da morbimortalidade por causas externas
(violências e acidentes) constitui uma das maiores preocupações para chefes
de Estados e dirigentes do setor saúde. Em nosso país, as violências e os
acidentes  representam a  terceira  causa de  morte  na  população  geral  e  a
primeira na população de 1 a 49 anos. Dados do Ministério da Saúde (MS)
registraram no período  de  2000  a  2013  um total  de  1.874.508  óbitos  por
causas externas. Entre o início e o fim desse período houve um aumento de
28,1%,  passando  de  118.397  óbitos  por  causas  externas  em  2000  para
151.683 óbitos em 2013. Em 2013, as causas externas representaram 12,5%
do  total  de  óbitos  no  país.  Segundo  o  MS,  em  2013,  nos  hospitais  que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreram 1.056.372 internações
por causas externas perfazendo 9,5% do total de internações. Em 2014 esse
percentual  foi  de  9,9%”
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2015/12/NOTCOMPULSORIAinstr
utivo-ficha-sinan-5-1-vers-o-final-15-01-2016.pdf.

Fonte para Verificação Relatório  do  workshop  sobre  o  atendimento  no  HMJ  aos  casos  violência
interpessoal e autoprovocada.

Periodicidade No 4º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável  pelo  Monitoramento  e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 14
Indicador Nº de workshops realizados no 3º trimestre com os colaboradores da empresa

sobre os cuidados no HMJ com a população indígena.
Diretriz Nacional Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena.
Objetivo Realizar a aproximação  intercultural.
Método de Cálculo Nº de workshops realizados no 3º trimestre com os colaboradores da empresa

sobre os cuidados no HMJ com a população indígena.
Observações Problemas na atenção à saúde indígena no país: “vários estados falaram em

“racismo institucional” por parte dos serviços e dos profissionais: às vezes se
negam a atender ainda que veladamente; não permitem a presença do Pajé;”
http://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2014/01/NT-04-2014-
SAU  %CC%81DE-INDIGENA.pdf  -

Fonte para Verificação Relatório do workshop sobre os cuidados no HMJ com a população indígena.
Periodicidade No 3º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável  pelo  Monitoramento  e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 15
Indicador Taxa de contratação de colaboradores da empresa por meio de prova escrita e

de título,  com publicização (em jornal  de grande circulação local)  do edital
simplificado  aprovado  e  todo  processo  acompanhado  pela  Comissão  de
Fiscalização  do  Contrato do  HMJ  /  quadro  de  total  de  colaboradores  da
empresa no HMJ x 100

Diretriz Nacional ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
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Objetivo Captar melhores talentos.
Método de Cálculo Total de contratação de colaboradores da empresa por meio de prova escrita e

de título, com publicização (em jornal de grande circulação local)  do edital
simplificado  aprovado  e  todo  processo  acompanhado  pela  Comissão  de
Fiscalização  do  Contrato  do  HMJ  /  quadro  de  total  de  colaboradores  da
empresa no HMJ x 100

Observações “Quando  a  empresa  promove  um  processo  de  recrutamento  e  seleção,
objetiva atrair  candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar
cargos que estão em aberto na empresa. Hoje no mercado de trabalho atual, o
capital  humano  tem  adquirido  maior  importância  para  o  crescimento  e
desenvolvimento  das organizações,  por  ser  um diferencial  na  empresa.  As
empresas  estão  em  busca  de  profissionais  diferenciados,  com  talento  e
capacidade de crescer na empresa, e que possam trazer resultados para a
organização” https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/38320560.pdf-

Fonte para Verificação Documentos do processo seletivo simplificado.
Periodicidade Anual
Responsável  pelo  Monitoramento  e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato

INDICADOR 16
Indicador Nº  de  relatórios  no  1º  e  4º  trimestre  o  relatório  de  capacitação  e

desenvolvimento dos colaboradores da empresa no HMJ.
Diretriz Nacional Política Nacional de Educação Permanente
Objetivo Aprimoramento profissional.
Método de Cálculo Nº  de  relatórios  no  1º  e  4º  trimestre  o  relatório  de  capacitação  e

desenvolvimento dos colaboradores da empresa no HMJ.
Observações Deming estimou que apenas 15% dos problemas de qualidade podem ser

atribuídos aos trabalhadores (DEMING, William E. Qualidade: a revolução da
administração – Rio de Janeiro: Marques – Saraiva, 1990).

Fonte para Verificação Relatório  do  workshop  sobre  capacitação  e  desenvolvimento  dos
colaboradores da empresa no HMJ.

Periodicidade No 1º e 4º trimestre (a contar a partir do início das atividades da contratada)
Responsável  pelo  Monitoramento  e
Avaliação

Comissão de Fiscalização do Contrato
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ANEXO TÉCNICO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA
SISTEMA DE PAGAMENTO

I – REGRAS E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

1. O valor total estimado para a execução dos serviços é de  R$ xxxxx (xxxxxx) que será dividido em 12
parcelas mensais a serem pagas de acordo com a avaliação quantitativa e qualitativa.

2. Nas parcelas mensais incidirá a avaliação trimestral conforme cronograma discriminado no quadro abaixo:

PAGAMENTO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

AVALIAÇÃO Fatura  mensal  e
respectiva
prestação  de
contas.

Fatura  mensal  +
respectiva
prestação de contas
e,  caso  ocorra,  o
percentual  de
desconto.

Fatura  mensal  +
respectiva
prestação de contas
e,  caso  ocorra,  o
percentual  de
desconto.

Fatura  mensal  +
respectiva  prestação
de  contas  e,  caso
ocorra,  o  percentual
de desconto.

2.1. O início do 1º (primeiro) trimestre contará a partir do início das atividades da contratada.

2.2. O Acompanhamento das metas quantitativas e qualitativas pela Comissão de Fiscalização do contrato
será mensal e a avaliação será no final de cada trimestre, tendo esta avaliação trimestral possibilidade de
desconto equivalente sobre os pagamentos das faturas nos meses do trimestre seguinte à avaliação. Desta
forma, no primeiro trimestre não incidirá percentual de desconto sobre o valor da fatura das parcelas mensais,
sendo pago a CONTRATADA o valor da parcela mensal conforme fatura e respectiva prestação de contas.

II – SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

1 – AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DA PARTE QUALITATIVA

1.1. A avaliação qualitativa incidirá sobre 15% da fatura mensal a ser paga.

1.2. O valor de desconto a ser aplicado referente à meta qualitativa,  quando não atingida e dentro de seus
respectivos coeficientes, terá percentual de desconto com variação de 1% a 3% sobre o total descontado. O
percentual da meta qualitativa alcançado no trimestre é obtido pela fórmula:  nº de metas alcançadas no
trimestre / nº de metas programadas para o trimestre x 100. É valorada conforme quadro abaixo:

PERCENTUAL DA META ALCANÇADO PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais NÃO OCORRERÁ DESCONTO

Abaixo de 100% até 95% 1%

Abaixo de 95% até 80% 1,5%

Abaixo de 80% até 65% 2%

Abaixo de 65% até 40% 2,5%

Menor que 40% 3%

2 –  AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DA META QUANTITATIVA
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2.1 A avaliação quantitativa incidirá sobre 85% da fatura mensal a ser paga.

2.2 O cálculo do peso percentual para cada componente da meta quantitativa está demonstrado a seguir:

2.2.1. O percentual alcançado da meta “carga horária mensal de trabalho” é obtido pela fórmula: nº de
total geral da carga horária mensal realizada pelos colaboradores da empresa / total  geral da carga
horária mensal contratada x 100. É valorada conforme quadro abaixo:

PERCENTUAL ALCANÇADO DA META “CARGA
HORÁRIA MENSAL DE TRABALHO”

PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais NÃO OCORRERÁ DESCONTO

Abaixo de 100% até 95% 1%

Abaixo de 95% até 80% 1,5%

Abaixo de 80% até 65% 2%

Abaixo de 65% até 40% 2,5%

Menor que 40% 3%

2.2.2. A meta produção de serviço é definida a partir da relação percentual existente entre o quantitativo
da força de trabalho da CONTRATANTE (456 profissionais) em relação ao total da força de trabalho do
HMJ (775 profissionais). A força de trabalho da CONTRATADA representa 58,84 % da força de trabalho
total do HMJ. Respeitando esta relação percentual, a meta “produção de serviço” foi calculada, aplicando
a  mesma  relação  percentual  sobre  a  média  mensal  de  produção  de  serviços  de  Média  e  Alta
Complexidade do HMJ faturados pela HMJ no período de outubro de 2016 a novembro de 2017 (Anexo
VI) e representa 11.979 procedimentos mensais (100%), sendo valorada conforme o quadro abaixo:

PERCENTUAL ALCANÇADO DA META “PRODUÇÃO DE
SERVIÇOS”

 PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais NÃO OCORRERÁ DESCONTO

Abaixo de 100% até 95% de 11.979 procedimentos mensais 1%

Abaixo de 95% até 80% de 11.979 procedimentos mensais 1,5%

Abaixo de 80% até 65% de 11.979 procedimentos mensais 2%

Abaixo de 65% até 40% de 11.979 procedimentos mensais
faturados

2,5%

Menor que 40% de 11.979 procedimentos mensais faturados 3%

2.2.3. A meta “produção de cirurgias eletivas” é definida a partir da relação percentual existente entre o
quantitativo de cirurgiões da CONTRATADA para cirurgia eletiva (17 cirurgiões) em relação ao total de ci -
rurgiões dimensionados do HMJ (24 cirurgiões) para cirurgia eletiva. O número de cirurgiões da CON-
TRATADA representa 70,83 % dos cirurgiões para cirurgia eletiva no HMJ. Respeitando esta relação per-
centual, a meta “produção de cirurgias eletivas” foi calculada, aplicando a mesma relação percentual so-
bre o mínimo mensal estimado de produção de 304 cirurgias eletivas (incluindo as ortopédicas) e repre-
senta 215 cirurgias eletivas mensais (100%), sendo valorada conforme o quadro abaixo:

PERCENTUAL ALCANÇADO DA META “PRODUÇÃO DE CI-
RURGIAS ELETIVAS”

PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais de 215 cirurgias eletivas/mês NÃO HAVERÁ DESCONTO
Abaixo de 100% até 95% de 215 cirurgias eletivas/mês 1%
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Abaixo de 95% até 80% de 215 cirurgias eletivas/mês 1,5%
Abaixo de 80% até 65% de 215 cirurgias eletivas/mês 2%
Abaixo de 65% até 40% de 215 cirurgias eletivas/mês 2,5%

Menor que 40% de 215 cirurgias eletivas/mês 3%

2.2.4. O percentual para a meta “taxa de sobreaviso atendidos em até 3horas” é obtido pela fórmula: nº
sobreavisos atendidos no mês (em até 3horas) / total de acionamentos de sobreavisos no mês x 100.
Não havendo acionamentos de sobreaviso no mês, o peso da meta corresponde a 100%. É valorada
conforme quadro abaixo:

TAXA DE SOBREAVISOS ATENDIDOS EM ATÉ 3 HORAS PESO PERCENTUAL DE DESCONTO

100% ou mais NÃO OCORRERÁ DESCONTO

Abaixo de 100% até 95% 1%

Abaixo de 95% até 80% 2%

Abaixo de 80% até 65% 3%

Abaixo de 65% até 40% 4%

Abaixo de 40% 5%

2.3 O resultado da avaliação quantitativa apresenta cálculo conforme descrito no quadro abaixo:

 VALOR DA PARCELA MENSAL A SER PAGA = VFM – {[(VFM*0,85)*(DMCHM+DMPS+DMCE+DMTSA)] +
[(VO*0,15)*(DQA)]}

Legenda:

Valor da Fatura Mensal: VFM

% Desconto Qualitativo: DQA

% Desconto da Meta Carga Horária Mensal: DMCHM

% Desconto da Meta Produção de Serviços: DMPS

% Desconto da Meta Produção de Cirurgia Eletiva: DMPCE

% Desconto da Meta Taxa de Sobreaviso: DMTSA
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DOS CARGOS

I – CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

II - OBJETIVO:
Prestar assistência de clinica médica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades clínica médica - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes 
dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Clínica Médica e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio 
de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime de plantão.
V - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO INTENSIVISTA

II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica intensiva a pacientes com doenças agudas ou crônicas que levem a grave disfunção dos prin-
cipais órgãos ou sistemas do corpo humano.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades médicas para o cuidado médico intensivo - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e
seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em pacientes que estão em estado crítico e necessitem de
cuidado intensivo e monitorado;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - realizar o planejamento e execução de atividades de cuidado paliativo;
7 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista em Me-
dicina Intensiva e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO:
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO PEDIATRA

II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica de pediatria.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de pediatria - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes 
dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Pediatria e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de Ja-
neiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime de plantão.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.
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I – CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica em cirurgia geral.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de cirurgia geral- realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacien-
tes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, em postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Cirurgia Geral e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio
de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário ou de plantão.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica ortopédica clínica e cirúrgica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de ortopedia clínica e cirúrgica- realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica clínica/ci-
rúrgica e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência e hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Ortopedia e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário ou de plantão.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica em anestesiologia.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de anestesia - realizar procedimentos de anestesia e outros dentro da área de atuação da especia-
lidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência e hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Anestesia e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário ou de plantão.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica oftalmológica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de oftalmológicas clínicas e cirúrgicas- realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e se-
guimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
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2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Oftalmologia e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime de plantão.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO ENDOSCOPISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica endoscópica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de endoscopia - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes
dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência em Endoscopia e com registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de Ja-
neiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO PROCTOCOLONOSCOPISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica proctocolonoscópica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de proctocolonoscopia - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos
pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência em Proctocolonoscopia e com registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do
Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO HEPATOLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica em hepatologia.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de hepatologia - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes
dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Hepatologia e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.
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I – CARGO: MÉDICO CARDIOLOGIA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica cardiológica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de cardiologia em postos de saúde e hospital- realizar procedimentos para diagnóstico e terapêuti-
ca e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Cardiologia e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica psiquiátrica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de psiquiatria - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes
dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Psiquiatria e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO NEFROLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica em nefrologia.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de nefrologia - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes
dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Nefrologia e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: NEUROLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica neurológica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de neurologia  - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes 
dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CFM;
2 - atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em postos de saúde ou em hospital;
3 – preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4 - ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença.
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Neurologia e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
V - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica em radiologia.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de radiologia - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes
dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência Médica em Radiologia e registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO NEUROCIRURGIÃO
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica em neurocirurgia.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de neurocirurgia - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacien-
tes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência em Neurocirurgia e com registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de
Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO UROLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica urológica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de urologia clínica e cirúrgica- realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento
dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência em Urologia e com registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janei-
ro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.
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I – CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica ginecológica.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de ginecologia clínica e cirúrgica - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e segui-
mento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência em Ginecologia e com registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio de Ja-
neiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica cirurgia vascular.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de cirurgia vascular - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos paci-
entes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência em Cirurgia Vascular e com registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio
de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência médica em otorrinolaringologia.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – Atender atividades de otorrinolaringologia  - realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos
pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
2 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital;
3- preencher prontuários dos pacientes atendidos;
4- ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
8 - manter registro de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da do-
ença;
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Re-
sidência em otorrinolaringologia e com registro profissional em situação regular no Conselho Regional de Medicina do Rio
de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: ENFERMEIRO
II - OBJETIVO:
Planejar, organizar, supervisionar e executar as ações dos serviços de enfermagem.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - elaborar planos de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos
pacientes;
2 - planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um
elevado padrão de assistência;
3 - desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento
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aos pacientes.
4 – atuar em unidades de urgência e emergência, postos de saúde, bem como enfermarias de hospital em regime diário
ou de plantão;
5 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Enfermagem e registro profissional em
situação regular no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas semanais em regime diário ou de plantão (diurno ou noturno) 12x60.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: TÉCNICO EM  ENFERMAGEM
II - OBJETIVO:
Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, preparar e esterilizar material e instrumental, auxiliar em pequenas
cirurgias, seguindo orientação dos médicos e enfermeiros, bem como no planejamento, programação, orientação e super-
visão d as atividades de assistência de enfermagem, coordenar atividades de atendimento dos postos de saúde e pronto
socorros.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - prestar, sob orientação, do enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos e tratamentos
aos pacientes, observando horário, posologia e outros dados;
2 - coletar dados referentes ao atendimento de pacientes, visando obter subsídios para que seja elaborado relatório e es-
tatísticas de atendimento;
3 - comandar pequenas equipes sob supervisão e orientação do enfermeiro;
4 - auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e passando às mãos do mesmo, o instrumental
necessário à realização da cirurgia;
5 - controlar o consumo de insumos necessários ao cuidado de enfermagem, visando solicitar sua reposição;
6 - atuar sob a supervisão do enfermeiro, em caráter de apoio, para facilitar o desenvolvimento de cuidado multidisciplinar
da equipe de saúde;
7 - preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos, a fim de permitir a realização de exames, tra-
tamentos e intervenções cirúrgicas;
8 - controlar sinais vitais dos pacientes, observando pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão para registrar
anomalias;
9 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Curso técnico completo em Enfermagem e registro profissional em si-
tuação regular junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas semanais em regime diário ou de plantão (diurno ou noturno) 12x60.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: FISIOTERAPEUTA
II - OBJETIVO:
Obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por estados patológicos agudos ou crônicos.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - avaliar e reavaliar o estado de saúde dos doentes e acidentados, para identificar o nível de capacidade funcional dos
órgãos afetados;
2 - controlar o registro de dados;
3 - assessorar autoridades superiores a fim de fornecer, subsídios para a elaboração de portarias, pareceres e manifes-
tos;
4 - planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de fisioterapia.
5 - fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematica-
mente;
6 - ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo demonstração e orientando a
parturiente;
7 - ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orien-
tando e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais;
8 - atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese;
9 - planejar e executar tratamento de estados patológicos agudos ou crônicos, utilizando-se de meios especiais, para re-
duzir ao mínimo as consequências dessas doenças;
10 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Curso superior completo em Fisioterapia e registro profissional em si-
tuação regular no Conselho regional de Fisioterapia do rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas semanais em regime diário ou de plantão diurno 12x60.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

I – CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
II - OBJETIVO:
Elaborar e executar programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e
integração na comunidade.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações sociais do trabalhador e do
paciente, para elaboração, implementação e monitoramento do Serviço Social, com foco na promoção da saúde;
2- Contribuir e participar nas ações de Saúde Ocupacional; Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e
pacientes, buscando alternativas de enfrentamento individual e coletivo;
3- Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da Institui-
ção sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais;
4- Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos;
5- Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em diferentes áreas de atuação profissional;
6- Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados;
7- Desempenhar atividades administrativas e assistenciais;
8 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Curso Superior em Assistência Social e registro profissional em situa-
ção regular no Conselho Regional de Assistência Social do Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas semanais em regime diário ou de plantão (diurno ou noturno) 12x60.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: NUTRICIONISTA
II - OBJETIVO:
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas;
2 - compor cardápios e dietas especiais, visando suprir deficiências alimentares encontradas;
3 - acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidas para avaliar a sua eficácia;
4 - orientar a compra, estocagem, preparação e distribuição de gêneros alimentícios;
5 - elaborar programas de alimentação nos postos de saúde e hospital.;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Nutrição e registro profissional em situ-
ação regular junto ao Conselho Regional de Nutrição do Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas semanais em regime diário ou de plantão (diurno ou noturno) 12x60.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: FONOAUDIÓLOGO
II - OBJETIVO:
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação, executando
o treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, visando possibilitar o aperfeiçoamento e/ou rea-
bilitação da fala.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - avaliar as deficiências do paciente, através de técnicas apropriadas, para estabelecer o plano de treinamento ou tera-
pêutico;
2 - programar, desenvolver e supervisionar o treinamento fonatório e auditivo, orientando e fazendo demonstração da res-
piração funcional;
3 - assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos, a fim de subsidiar a elaboração de ordens de
serviço, portarias, pareceres e outros;
4 - encaminhar o paciente ao especialista, orientando este e fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao
melhoramento ou possibilidade de reabilitação;
5-emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios
para completar o diagnóstico.
6– planejar, desenvolver e executar programas fonoaudiológicos;
7–orientar quanto ao uso da linguagem, motricidade oral, audição e voz;
8 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Fonoaudiologia e registro profissional
em situação regular junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas semanais em regime de plantão diurno 12x60.
V - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.
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I – CARGO: PSICÓLOGO
II - OBJETIVO:
Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, educaci-
onal e do trabalho.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando
e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;
2 - desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária;
3 - articular-se com profissionais de serviço social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio;
4 - atender aos pacientes  de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no pro-
cesso de tratamento médico;
5 - reunir informações a respeito de pacientes, levantamento de dados psicoterápicos, para fornecer aos médicos subsí-
dios para diagnósticos e tratamento de enfermidades;
6 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Psicologia e registro profissional em si-
tuação regular junto ao Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas semanais em regime diário.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
II - OBJETIVO:
Executar exames radiológicos sob a supervisão de médico radiologista, posicionando adequadamente o paciente e acio-
nando o aparelho de raio X, para atender as requisições médicas.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - selecionar os filmes a serem utilizados em atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico;
2 - preparar o paciente, fazendo vestir roupas adequadas ao exame radiológico;
3 - colocar os filmes no chassi posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no filme;
4 - colocar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada;
5 - acionar o aparelho de raio-x, observando as instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade;
6 - relacionar os exames realizados diariamente, protocolando-as para serem arquivadas;
7 - encaminhar o chassi com o filme à câmara-escura, utilizando passachassis, para ser feita revelação;
8 - registrar o número de radiografias realizadas, para possibilitar a elaboração de boletim estatístico;
9 - controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais;
10 - requisitar filmes e outros materiais, para atender as necessidades do setor;
11 - manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho;
12 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Curso técnico completo em Radiologia e registro profissional no ór-
gão competente em situação regular no Estado do Rio de Janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 24 horas semanais em regime diário ou de plantão.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: FARMACÊUTICO
II - OBJETIVO:
Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos, valendo-se de técnicas e
aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas para atender as receitas médicas, odontológicas, veteriná-
rias e a dispositivos legais, emitindo laudos técnicos pertinentes às análises clínicas.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos utilizando-se de instrumentos especiais e fórmulas químicas, para
atender à produção de remédios e outros preparados;
2 - subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de
saúde de pacientes;
3 - interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico;
4 - controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua saída em mapas, guias e livros, para atender aos dis-
positivos legais;
5 - fiscalizar farmácias e drogarias, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e orientando seus responsá-
veis no cumprimento dalegislação vigente;
6 - comunicar aos órgãos competentes o descumprimento e irregularidades da legislação vigente;
7 - assessorar autoridades superiores, a fim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pa-
receres e manifestos;
8 - supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros;
9 - verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, a fim de garan-
tir perfeito funcionamento e qualidade dos resultados;
10 - efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados;
11 - realizar estudos e pesquisas relacionadas com sua área.
12 - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
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IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior completo em Farmácia e registro profissional em situ-
ação regular junto ao Conselho Regional de Farmácia do Rio de janeiro.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO:30 horas semanais em regime diário ou de plantão diurno 12x60.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA
II - OBJETIVO:
Auxiliar no atendimento ao público para entrega de medicamento do dispensário, mantendo uma conduta que propicie ao
usuário do Sistema de Saúde um atendimento: eficaz, honesto, agradável e atencioso.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - conferir as prescrições dos pacientes internados, separando os medicamentos em quantidade para 24 horas;
2 - informar o farmacêutico responsável, sobre as faltas diárias de medicações utilizando impresso próprio;
3 - organizar os bins de medicações, para facilitar o manuseio e a qualidade do armazenamento e estoque;
4 - acompanhar a refrigeração dos medicamentos armazenados na geladeira;
5 - certificar o médico sobre a falta do medicamento solicitado;
6 - exigir do solicitante a entrega das embalagens vazias;
7 - atender solicitações dos funcionários através de receitas médicas;
8 - fornecer medicações não padronizadas de acordo com pedido próprio e as devidas assinaturas do médico e coorde-
nador da ala.
9 - realizar demais atividades inerentes ao emprego
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PROVIMENTO: Ensino médio completo, noções de informática e curso e/ou expe-
riência comprovada na área de farmácia.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime diário ou de plantão (diurno ou noturno) 12x36.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
II - OBJETIVO:
Apoiar a realização de atividades de natureza administrativa.
III - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 – receber e encaminhar documentos;
2 – atender chamadas telefônicas;
2 – organizar e arquivar documentos;
3 – atualizar contatos telefônicos;
4 – operar computadores, impressora e copiadora de documentos;
5 – realizar demais atividades inerentes ao emprego.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PROVIMENTO:  Ensino fundamental completo, noções de informática, incluindo
elaboração de planilhas e curso de primeiros socorros.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO:  40 horas semanais em regime diário ou de plantão (diurno ou noturno)
12x36.
V - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.

I – CARGO: RECEPCIONISTA
II – OBJETIVO:
Atender ao público, prestar informações de pacientes a visitantes, receber correspondência, atender telefonemas.
III – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1 - atender ao público em geral;
2 – preencher formulários e registros da instituição estabelecidos para a recepção;
2 – atender e informar sobre o estado clínico de acordo com o censo diário de pacientes;
3 – receber correspondência, encaminhando-as ao setor responsável pela sua distribuição;
4 – acionar o médico, informando a presença do paciente em estado de emergência;
5 – registrar, em livros apropriados, todos os fatos anormais ocorridos em seu setor;
6 - realizar demais atividades inerentes ao emprego.
IV - REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino fundamental completo, noções de informática e curso de pri-
meiros socorros.
V- JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime diário ou de plantão (diurno ou noturno) 12x36.
VI - RECRUTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante processo seletivo simplificado.
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ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ITEM DESCRIÇÃO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
1 SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS R$ R$ R$

TOTAL MÊS (R$ )
TOTAL ACUMULADO (R$ )

ITEM DESCRIÇÃO 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
1 SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS R$ R$ R$

TOTAL MÊS (R$ )
TOTAL ACUMULADO (R$ )

ITEM DESCRIÇÃO 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS
1 SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS R$ R$ R$

TOTAL MÊS (R$ )
TOTAL ACUMULADO (R$ )

ITEM DESCRIÇÃO 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS
1 SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS R$ R$ R$

TOTAL MÊS (R$ )
TOTAL ACUMULADO (R$ )
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ANEXO III

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr.               
Pregoeiro
Ref. Pregão nº 006/2017/REMARCAÇÃO II

Pela  presente,  fica  credenciado(a)  o(a)  Sr.(a)  ________________,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº
__________,  portador(a)  da  cédula  de  identidade  nº  ______,  expedida  por  _____________,  ou  no  seu
impedimento o (a) Sr.(a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o nº __________, portador(a) da cédula
de identidade nº ______, expedida por _____________, para representar  ______________ , inscrita no
CNPJ sob o nº_______________, junto ao Município de Angra dos Reis, pela Secretaria __________ (ou
Entidade da Administração Indireta), na licitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar
propostas  dos  demais  Licitantes,  assinar  atas  e  documentos,  interpor  recursos  e  impugnações,  receber
notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim,
praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento em
referência.

Local, em _____ de ______________ de 201x

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:
(1)  A carta  escrita  no  modelo  acima  deverá  ser  entregue  fora  dos  envelopes  relacionados  no  Edital,
juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a
legitimidade de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento.

(2)  Deverá  ser  entregue,  juntamente  com  a  Carta  de  Credenciamento,  a  cópia  simples  da  cédula  de
identidade do representante designado.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao Pregoeiro
a/c Sr.               
 Pregoeiro
Ref. Pregão nº  006/2017/REMARCAÇÃO II

 (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           , neste ato
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______,
portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, sob as penas da Lei, para fins do
disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA que cumpriu
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação da licitação na modalidade pregão referida
em epígrafe.

Local, em _____ de ______________ de 201x.

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) )

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:
1 –  ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA DE FORMA AVULSA, FORA DE QUALQUER
DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS OU DE HABILITAÇÃO).
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ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
E  COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao  Pregoeiro
a/c Sr.               
Ref. Pregão nº  006/2017/REMARCAÇÃO II

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que é microempresa, empresa de
pequeno porte ou empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e
que  não  possui  quaisquer  dos  impedimentos  da  referida  norma,  estando  apta  a  exercer  o  direito  de
tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

Local, em _____ de ______________ de 201x

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) )

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM
CNPJ)
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Ref. Pregão Presencial nº006/2017/REMARCAÇÃO II

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           , neste
ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______,
portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA inteira submissão aos preceitos legais em vigor, e
as cláusulas e condições constantes no edital nº 006/2017/Remarcação II do Município de Angra dos Reis,
referente ao Processo nº 2017016994, que cotamos como preço global, para a execução do serviço, objeto
desta licitação, o valor de  R$_____(________), estando já incluídos neste valor  toda a mão de obra para
execução do serviço, bem como, todos os tributos, tarifas e despesas de qualquer natureza, incidentes sobre
os serviços a serem executados.  Que em caso de divergência  no preço apresentado em algarismo e por
extenso, prevalecerá este último. E que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de apresentação das propostas.

Local, em _____ de ______________ de 201x

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO  VII

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr.               
Ref. Pregão nº  006/2017/REMARCAÇÃO II

              (Entidade)      ,  inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as penas
da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº  9.854,  de  27  de  outubro  de 1999,  em conformidade com o previsto  no  inciso  XXXIII,  do art.  7º,  da
Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local, em _____ de ______________ de 20XX

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM
CNPJ)
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu,  ___(nome)____,  nacionalidade,  profissão,  estado  civil,  R.G.,  CPF,  residente  e  domiciliado
____________, bairro, cep, ocupando o cargo de ......, na entidade ......,declaro sob as penas da lei, que sou
pessoa de idoneidade moral  ilibada perante a sociedade e órgãos públicos representativos dos poderes
competentes, nada havendo que desabone minha conduta.

Data

ASSINATURA DO DECLARANTE
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ANEXO IX

DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr.               
Ref. Pregão nº  006/2017/REMARCAÇÃO II

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que até a presente data inexistem fatos
supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivos para sua habilitação no presente certame
licitatório,  estando  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências  posteriores  impeditivas  de  tal
habilitação.   

Local, em _____ de ______________ de 20XX

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Ref. Pregão Presencial nº 006/2017/REMARCAÇÃO II

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a)  da cédula de identidade nº _______,  DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no
todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado  a,  discutido  com  ou  recebido  de  qualquer  outro
participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;

f)  que  está  plenamente  ciente  do  teor  e  da extensão desta  declaração  e que  detém plenos  poderes  e
informações para firmá-la.

Angra dos Reis, ___ de __________ de 201x.

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Ref. Pregão Presencial nº 006/2017/REMARCAÇÃO II

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a)  da cédula de identidade nº _______,  DECLARA, sob as penas da lei, para fins do
pregão referenciado,  que a empresa tem em disponibilidade a mão de obra,  incluindo  os profissionais
técnicos (§ 6º, do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93), a fim de possibilitar a execução dos serviços no prazo
estabelecido neste pregão.

Angra dos Reis, ___ de __________ de 201x.

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO XIII
 MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº __ /2020
PROCESSO N.º 2017016994

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  COMPLEMENTAR  DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA
DE  ATENÇÃO  À  SAÚDE  DA FUNDAÇÃO  HOSPITALAR
JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,  PELA  FUNDAÇÃO
HOSPITALAR  JORGE  ELIAS  MIGUEL  -  HMJ,  COMO
CONTRATANTE,  E  A  __________________  (NOME  DA
EMPRESA), COMO CONTRATADA.

O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, tendo como órgão gestor a Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel -
HMJ,  com  sede  na  Rua  Japorangra,  1700,  Japuíba,  Angra  dos  Reis/RJ,  doravante  denominado
CONTRATANTE,  representado  neste  ato  pelo  Sr.  .  Sebastião  Faria  de  Souza,  Secretário  Hospitalar,  e  a
sociedade empresária ____________________ (CONTRATADA),  situada  na  ____________ (ENDEREÇO),
inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste
ato por _______________ (REPRESENTANTE LEGAL), cédula de identidade nº ______, domiciliado (a) na
______________ (ENDEREÇO), resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO  complementar
de serviços continuados de profissionais na área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar Jorge Elias
Miguel - HMJ, com fundamento no processo administrativo nº 2017016994, que se regerá pelas normas da Lei
Federal n.º 8.666, de 1993, e alterações, e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas
disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação  complementar de serviços continuados de profissionais na
área de atenção à saúde da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ, na forma do Termo de Referência
e do instrumento convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Serviço,  desde  que  posterior  à  data  de  publicação  do  extrato  deste  instrumento  no  Boletim  Oficial  do
Município, valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência,  caso posterior à data
convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art.
57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Realizar pesquisa de satisfação junto ao usuário, por meio da Ouvidoria Municipal do SUS, com o objetivo
de aferir a taxa de satisfação dos usuários quanto ao atendimento e a efetividade dos serviços prestados pela
CONTRATADA.
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b) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

c) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos
neste Termo.

e)  Expedir  a  Ordem de  Serviço  por  qualquer  meio  de  comunicação  que  possibilite  a  comprovação  do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

f) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das
obrigações.

g) Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências
do presente Termo, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus
para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  no  ato  da  contratação,  devendo  comunicar  o
CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

b) Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas com
impostos,  tributos  de  qualquer  natureza,  encargos  previdenciários  e  trabalhistas  decorrentes  do  pessoal
utilizado na prestação do serviço.

c)  Nomear  preposto para,  durante  o  período  de vigência  da  contratação,  representá-lo  na execução do
serviço.

d) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

e) Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas neste
Termo.

f) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

g) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou
observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

h) Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o
prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

i) Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte,
objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

j) Garantir o mesmo número de profissionais adequado ao atendimento no período de férias, licenças ou
outras ausências dos profissionais contratados.

k) Exigir os requisitos mínimos por meio de processo seletivo simplificado para que os colaboradores da
empresa exerçam atividades profissionais no HMJ.

l)  Manter todos os colaboradores permanentemente capacitados e atualizados,  oferecendo cursos de
capacitação e atualização.
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m) Apresentar a comprovação do recolhimento das obrigações patronais para com os trabalhadores que
exercem suas atividades na CONTRATANTE.

n) Cumprir as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no Termo de Referência.

o) Encaminhar por meio de ofício  (meio físico e  digital)  ao Conselho Diretor  do HMJ e ao Fiscal  do
Contrato  a  produção  mensal  realizada  por  categoria,  por  profissional  (nome  completo,  registro  no
conselho de classe e carga horária mensal realizada) e por posto de trabalho de todos os colaboradores
da empresa que atuem no HMJ.

p) Instituir controle biométrico da frequência monitorado por sistema vídeo para os seus colaboradores que
exercem atividades no HMJ.

q)  O  valor  da  remuneração  e  dos  benefícios  pagos  aos  colaboradores  da  empresa  deverá  ser
compatível  com  o  dissídio/acordo  coletivo  de  cada  categoria  funcional,  bem  como  com  as  regras
definidas pela CLT.

r) Caso contrate como colaboradores da empresa profissionais que possuírem vínculo estatutário junto
ao Município de Angra dos Reis, a CONTRATADA deverá respeitar a seguinte limitação:

r.1) Profissionais que possuam 01 (uma) matrícula poderão realizar, adicionalmente, até 02 (dois)
plantões semanais;

r.2) Profissionais que possuam 02 (duas) matrículas poderão realizar, adicionalmente, até 01 (um)
plantão semanal.

s) Não contratar profissionais de saúde que ocuparem cargos em comissão ou função gratificada no
Município de Angra dos Reis, seja na administração direta ou indireta.

t) Encaminhar à Comissão de Fiscalização do contrato declaração dos colaboradores, sob as penas le -
gais, a fim de comprovar o cumprimento das obrigações contidas nos alíneas ‘r’ e ‘s’;

u)  Cumprir  o  percentual  de 30% (trinta  por  cento)  do valor  do plantão  de 12  (doze)  horas,  nos termos
determinados pelo CFM e CREMERJ (Resolução CFM Nº 1.834/2008 e Resolução CREMERJ N. 193/2003),
para o pagamento de escala de sobreaviso.

v) Em caso de falta de funcionários, realizar a reposição do mesmo no prazo máximo de 02 (duas) horas, a
contar da notificação da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel - HMJ por meio eletrônico, de forma a não
prejudicar o andamento do serviço.

v.1) Caso a reposição do funcionário não seja feita no prazo determinado acima, a falta será computada
para fins da avaliação quantitativa disposta no item 6.1.3.2.1.1 do Termo de Referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os ônus,
encargos e obrigações comerciais,  fiscais,  sociais,  tributárias,  trabalhistas  e previdenciárias,  ou quaisquer
outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de
obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  A CONTRATADA é  a  única  e  exclusiva  responsável  pelos  ônus  trabalhistas
gerados por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Em  caso  do  ajuizamento  de  ações  trabalhistas  pelos  empregados  da
CONTRATADA ou  da  verificação  da  existência  de  débitos  previdenciários,  decorrentes  da  execução  do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município de Angra dos Reis no polo passivo como
responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a 03 (três)
vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção
em caso de insuficiência.

PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista no parágrafo anterior será realizada na data do conhecimento
pelo Município de Angra dos Reis da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos
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previdenciários.

PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos
pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.

PARÁGRAFO  SEXTO  –  Não  ocorrendo  nenhuma  das  hipóteses  previstas  no  parágrafo  anterior,  o
CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o
valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação
trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo
administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias,
para o corrente exercício de 2017, assim classificados:

Ficha 20203144 e dotação orçamentária 33.3301.10.302.0228.2693.339039.10010000 - Empenho: _____

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$_______________ (POR EXTENSO).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o
prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que essa proposta se referir, assim entendido o acordo,
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta de licitação, poderá
a CONTRATADA fazer jus a repactuação do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de
obra, se estes estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que
tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, INCISO XI, da Lei Federal n.º
8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001.

PARÁGRAFO SEGUNDO -   A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo ao último reajuste.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -   Os  reajustes  serão  precedidos  de  requerimento  da  CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa,
acordo, convenção coletiva ou dissídio.

PARÁGRAFO QUINTO -   Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, o
reajuste contratual poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da
Lei Complementar n.º 103/2000, ou ainda, se for mais vantajoso para a Administração, da variação do IGP-M
que deverá retratar a variação efetiva dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do
que dispõe o art. 40, inciso XI, da Lei Federal n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente,  de  acordo  com  as  cláusulas  avençadas,  nos  termos  do
instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O acompanhamento e a fiscalização da contratação caberão a Comissão de
Fiscalização do Contrato, formada por 03 (três) servidores (01 da área financeira; 01 da área assistencial e 01
do faturamento) designados pelo Secretário Hospitalar do HMJ, que determinará o que for necessário para
regularização  de  faltas  ou  defeitos,  nos  termos  do  art.  67  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e,  sua  falta  ou
impedimento, pelo seu substituto.

PARÁGRAFO SEGUNDO -   Serão  realizadas entre  o  2º  e  3º  trimestre,  a  contar  a  partir  do início  das
atividades da CONTRATADA, a auditoria e a pesquisa de satisfação do usuário do HMJ, incluindo a avaliação
da satisfação e da efetividade com os serviços prestados pelos colaboradores da empresa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O relatório da auditoria anual do HMJ, realizado pela Coordenação de Auditoria
da Secretaria Municipal de Saúde e a Pesquisa de Satisfação do Usuário do HMJ, realizada pela Ouvidoria
do SUS municipal serão encaminhados ao Secretário Hospitalar com cópia para o Conselho Diretor do HMJ
(órgão deliberativo,  paritário com representação social)  e a Comissão de Fiscalização do Contrato,  após
ciência do Secretário Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO QUARTO –  O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do
pagamento, na seguinte forma:

a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro,
que deverá ser elaborado no prazo de 15(quinze dias) horas após a entrega do serviço;

b) Definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo
primeiro, após decorrido o prazo de 30(trinta) dias, para observação e vistoria, que comprove o exato
cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO QUINTO –  A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência,
comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos
os dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem
julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou
atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa
ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluída  ou  reduzida  essa  responsabilidade  pela  presença  de
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes
de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do
contrato,  podendo  o  CONTRATANTE,  a  qualquer  tempo,  exigir  a  comprovação  do  cumprimento  de  tais
encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito
junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos
prazos de validade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados no parágrafo segundo
ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a
regularização da falta.
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PARÁGRAFO QUARTO – A fiscalização do contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de
existência de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA previsto no parágrafo quarto da cláusula nona.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ (POR EXTENSO), em 12
(doze) parcelas, no valor de R$_____ (POR EXTENSO), cada uma delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva
e diretamente na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição
financeira contratada pelo Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá  apresentar  nota  da  fatura  mensal  em duas vias  no
Protocolo  da CONTRATANTE,  bem como relatório  mensal  devidamente preenchido,  relativo  aos  serviços
prestados;

A) A prestação de contas mensal deverá conter além da fatura: o relatório de frequência mensal e o
relatório  de produção mensal realizada por categoria,  por profissional  (nome completo,  registro no
conselho  de  classe  e  carga  horária  mensal  realizada)  e  por  posto  de  trabalho  de  todos  os
colaboradores  da empresa  que atuaram no HMJ no mês de referência  do  pagamento da parcela
mensal.

B) No valor  da fatura  mensal  incidirá  a  avaliação  das  metas  quantitativas  e  qualitativas,  podendo
ocorrer desconto decorrente do Sistema de Pagamento (Anexo IV do Termo de Referência);

C) A CONTRATADA poderá recorrer, por meio de ofício, ao Conselho Diretor do HMJ quando entender
que a avaliação quantitativa e/ou qualitativa foi afetada por fator alheio à empresa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua
agência  da  instituição  financeira  contratada  pelo  Município  ou  caso  verificada  pelo  CONTRATANTE  a
impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo
Município  de Angra dos  Reis,  abrir  ou manter  conta-corrente naquela  instituição financeira,  o pagamento
poderá ser feito mediante crédito em conta-corrente de outra instituição financeira.  Nesse caso, eventuais
ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO –  O pagamento  da  segunda e  demais  parcelas  mensais  do  contrato  só  será
efetuado  mediante  demonstração  do  cumprimento  das  obrigações  sociais  e  trabalhistas,  relativas  aos
empregados vinculados ao contrato,  referentes  ao mês anterior  à  data  do pagamento,  de acordo com o
disposto no parágrafo segundo da cláusula oitava.

PARÁGRAFO QUARTO  – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento a _______________
(FISCAL  DESIGNADO),  sito  à  _______________  (ENDEREÇO),  acompanhada  de  comprovante  de
recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento a todos os encargos relativos
à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO– Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e terceiro, o prazo para
pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data final do período de adimplemento
de cada parcela.

PARÁGRAFO SEXTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto,
devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal  por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de
ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data
da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 1 % um por cento) do
valor  do contrato,  a  ser  prestada em qualquer  modalidade prevista  pelo §  1º,  art.  56 da Lei  Federal  n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua
liberação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º
8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido
o percentual de 1% (um por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as
disposições  legais,  dependerá  de  requerimento  da  interessada,  acompanhado  do  documento  de  recibo
correspondente.

PARÁGRAFO SEXTO – Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das obrigações
sociais e trabalhistas relativas à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três)
meses  após  o  encerramento  da  vigência  do  contrato,  liberando-a  mediante  a  comprovação,  pela
CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados vinculados ao contrato ou do
reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO – Caso verificado o descumprimento das obrigações sociais e trabalhistas, o valor da
garantia poderá ser utilizado para o pagamento direto aos empregados da CONTRATADA que participaram da
execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância
superveniente, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral  do CONTRATANTE, pela inexecução total ou
parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos arts 77 e 80 da
Lei Federal n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos  de rescisão contratual  serão formalmente motivados nos  autos  do
processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação
judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Boletim Oficial do Município.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a
CONTRATANTE poderá:

a) Reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas
indevidamente;
b) Cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-
executados e;
c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A  inexecução  dos  serviços,  total  ou  parcial,  execução  imperfeita,  mora  na  execução  ou  qualquer
inadimplemento ou infração contratual,  sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil  ou
criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da
infração  e  proporcionalmente  às  parcelas  não  executadas.  Nas  reincidências  específicas,  a  multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE,
observada a regra prevista no parágrafo sexto.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  A  sanção  prevista  na  alínea  b  desta  Cláusula  poderá  ser  aplicada
cumulativamente a qualquer outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

PARÁGRAFO  QUINTO  –  O  atraso  injustificado  no  cumprimento  das  obrigações  contratuais  sujeitará  a
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o
valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem
prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas.

PARÁGRAFO SEXTO – Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa previstas nos itens “a”, “b” e
“c”,  será garantido o  exercício  do contraditório e  ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias contados da
notificação pessoal da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito
de Angra dos Reis e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de
10 (dez) dias.

PARÁGRAFO OITAVO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO NONO – Será remetida à  Secretaria  Municipal  de  Administração  cópia  do ato  que  aplicar
qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada
a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias  decorrentes  de  quaisquer  penalidades impostas  à CONTRATADA,  inclusive  as  perdas  e
danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou
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aos  créditos  que  a  CONTRATADA tenha  em  face  da  CONTRATANTE,  que  não  comportarem  cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe
for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de
10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de
processo e honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO

 Só  será  admitida  a  subcontratação  de  parte  dos  serviços  que  contemplem  os  seguintes  profissionais
diaristas, face à dificuldade na contratação local para o regime de trabalho solicitado: 

a) Endoscopista;
b) Proctocolonoscopista;
c) Hepatologista;
d) Infectologista;
e)Cardiologista;
f) Psiquiatra;
g) Nefrologista;
h) Neurologista;
i) Radiologista;
j) Anestesiologista;
k) Cirurgião Geral;
l) Ginecologista;
m) Urologista;
n) Neurocirurgião;
o) Cirurgião Vascular;
p) Otorrinolaringologista.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –   A subcontratação será admitida mediante prévia autorização do (a) Secretário
Hospitalar.

PARÁGRAFO SEGUNDO -   A futura subcontratada deverá demonstrar o atendimento a todas as condições
de habilitação constante do edital e impostas aos concorrentes que participaram do certame. 

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -   Os  pagamentos  aos  subcontratados  serão  realizados  diretamente  pela
contratada,  ficando vedada a  emissão de  empenho do contratante  diretamente  ao  (s)  subcontratado  (s),
ressalvada a hipótese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a
impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como
fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, inciso XIV, da Lei Federal
n.º 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a  manter,  durante toda a execução do  contrato,  em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no Boletim Oficial
do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, cópia do contrato até o quinto dia
útil seguinte ao da sua assinatura.
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PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto,
prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade de Angra dos Reis, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato
que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em
presença de testemunhas abaixo firmadas.

Angra dos Reis, ___ de _________________ de _______.

 ______________________________________________  
Secretaria de Saúde

 _______________________________________
Contratada

TESTEMUNHAS: 1. NOME: _______________________CPF/CNPJ:____________________

                             2. NOME: _______________________CPF/CNPJ::____________________
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