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ANEXO XI
MODELO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
1. PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE (OS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO.
A Proposta Técnica (EM DUAS VIAS) deverá ser entregue acompanhada de Carta de Manifestação
de Interesse devidamente assinada pelo Responsável credenciado para participar do Processo
Seletivo, conforme modelo neste inserido, (Anexo I) elaborada por escrito e de acordo com as
recomendações indicadas.
A Proposta Técnica no conjunto da avaliação tem peso 60, enquanto a Proposta Financeira tem peso
40, conforme ditames da seleção por técnica e preço.
a) Da Formatação do Texto:

O texto deve ser digitado com fonte Times New Roman ou Arial de tamanho 12, inclusive para títulos
do corpo do texto, O texto deve ter cor única, preta ou azul-escuro, os destaques devem obedecer a
estilo da fonte usando negrito ou itálico.
A lauda (pagina) deve ter impressão de um só lado, com espaçamento simples, com as margens:
Superior 3 cm / Inferior 2 cm / Esquerda 3 cm / Direita 3 cm.
A proposta deverá conter considerações somente de caráter técnico, não sendo aceito no texto, sob
pena de desclassificação do proponente, qualquer alusão ou referência a valores ofertados na
Proposta Econômica Financeira.
Sob a responsabilidade exclusiva da proponente a apresentação da Proposta Técnica deverá ser
apresentada de forma completa, organizada e ordenada, para a perfeita compreensão da Comissão
de Julgamento. Itens incompletos ou de difícil verificação serão diligenciados pela Comissão de
Seleção e Julgamento junto ao proponente, vedada à inclusão posterior de documentos que deveriam
constar originalmente da Proposta Técnica.
Se, após diligência da Comissão de Seleção e Julgamento, a Proposta Técnica continuar incompleta,
a proponente perderá os pontos referentes aos itens faltantes e, caso não alcance a nota mínima
exigida, será desclassificada do certame.
b) Da Composição do Conteúdo:

Deverá se compor com um texto de, no máximo, 60 (sessenta) páginas, onde estarão distribuídos os
temas a serem apresentados para a avaliação da Comissão de Seleção e Julgamento das Propostas,
que dará a nota por cada um dos itens, conforme a seguir indicado:
A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa em papel timbrado da
Organização Social, com um índice e todas as páginas do corpo principal e de seus anexos
devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na última folha, inexistência de emendas ou
rasuras, sem acréscimos ou entrelinhas, com texto em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a
exata compreensão de seu enunciado, constando como data da produção do texto, o dia fixado
para entrega dos envelopes à Comissão de Seleção havendo no
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rodapé de cada página a identificação da proposta com referência ao nº do Edital do Chamamento
Público a que se destina.
A Proposta Técnica deverá ser apresentada em envelope fechado ou lacrado e identificação
conforme determinada no Edital de Seleção. Observa-se que a proposta aprovada fará parte do
contrato como se transcrita fosse figurando como compromisso contratual.
c) Da Parte Descritiva da Proposta Técnica

A Proposta Técnica para o Planejamento, Gestão, Operacionalização e Execução das Ações e
Serviços de Saúde DAS UNIDADES DE LIGADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA constará de:
c1. Apresentação – em torno de 03 páginas.
Neste capítulo a OS faz a sua apresentação com breve histórico da entidade, como surgiu, estrutura
organizacional, filosofia de gestão, tempo de atuação, principais realizações, e demonstração de
aptidão para cumprir o objeto que se pretende com a terceirização da gestão da Unidade, citando aí
as certidões e Atestados de Capacidade Técnica que vão pontuar de acordo com item 9 deste.
c2. Introdução – em torno de 03 páginas:
Defende a viabilidade e oportunidade do negócio, explicando como a OS vê a sua contribuição para a
saúde da população em Lauro de Freitas. Relata quanto ao Sistema Municipal da Saúde (Rede de
Serviços) e a relação e importância do Centro de Urgência no processo de atendimento e referência
da clientela usuária do SUS especialmente a domiciliada no DS de Liberdade. Indica que conhece e
refere os principais problemas de saúde da Região sugerindo inovações se tiver para indicar.
Descreve como percebe a decisão da Prefeitura Municipal em adotar o modelo de gestão por
Organização Social e quais as expectativas para agregar valor visando fortalecer o Sistema Municipal
de Saúde por meio de sua Rede de Atenção. (Regulação dos Serviços).
Dar informes quanto à área de abrangência e referência DAS UNIDADES DE SAÚDE LIGADAS A
ATENÇÃO ESPECIALIZADA através descrição da população a ser beneficiada no DSL, seu Perfil
Epidemiológico, Social e Econômico, Rede Assistencial Complementar existente, formas de
integração e relacionamento entre essas unidades da rede e a proponente, como pode influir na
gestão da unidade, especialmente quanto às normas do Sistema de Regulação da Assistência.
Também faz a prévia apresentação do conteúdo do documento a ser apresentado como Proposta
Técnica para concorrer na seleção do Chamamento Público.
c3. Conhecimento Técnico (CT) – em torno de 14 páginas.
A Proponente deverá comprovar conhecimento técnico e indicar como usará na gestão, os temas a seguir:



Legislação Sanitária vigente que ordena a forma de atuação da unidade com obrigações de
manutenção de alvarás e outras medidas garantidoras para a segurança da clientela
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, mormente as listadas pelo Edital de
Seleção como de atendimento obrigatório e gratuito aos usuários do Sistema. A universalidade e a
integralidade da atenção, observando ao lado do atendimento de urgência, as ações de saúde
pública atinentes à comunidade e integração à rede;

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 12.890/2019







Colegiados do SUS (CMS, CER, CIB) e a correlação desses entes com o Ministério da Saúde por
meio do cumprimento de Portarias regulamentadoras que modelam a forma de assistência a nível
nacional estadual e municipal;
Sistemas de Informações Oficiais do SUS;
Política Nacional de Atenção às Urgências
Qualidade, Humanização e Segurança do Paciente. Responsabilidade Social e sustentabilidade
c4. Metodologia (MT) – distribuídos em torno de 40 páginas

A proposta técnica para o Planejamento, Gestão, Operacionalização e Execução das Ações e
Serviços de Saúde DAS UNIDADES DE SAÚDE LIGADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, constará
de:
C4.1.Implantação das Atividades – em torno de 04 página
Nesta etapa o proponente deverá apresentar como será o processo de funcionamento da Unidade,
articulação com a rede e como vai desenvolver a transição dos serviços, assim como a metodologia
de substituição de todos os funcionário, tendo com o objetivo garantir a melhor assistência possível,
dado o nível de recursos e tecnologia existentes na unidade.
C4.2. Gestão Assistencial– em torno de 15 páginas.
Descrever cada serviço da Unidade de Pronto Atendimento, propondo a sua estrutura, competências,
fluxos de funcionamento.
Apresentar Cronograma de Implantação do Regimento da Unidade, do Corpo Clínico, Protocolos
Assistenciais Clínicos e operacionais padrão para o funcionamento da unidade. Apresentar o
Regulamento e cronograma de implantação para as diversas Comissões Permanentes de Avaliação e
Acompanhamento das Atividades.
Apresentar modelo de Organograma da Unidade, gestão da clínica ampliada, competência para
gestão de leitos, quadro de metas de produção em consonância com o edital de chamamento e
formas de ação para alcance do objeto contratual.
Apresentar Quadro de Ações da Assistência e da Articulação com a Rede de Serviços com no máximo 20 ações;
C4.3. Gestão de Pessoas – em torno de 06 páginas.
A Organização Social proponente deve apresentar Relação Quantificada (Dimensionamento) de
Profissionais Necessários por Categorial Profissional, com programação de incorporação de pessoal,
por cada serviço e forma de vínculo, pautada em Política de Gestão de Pessoas visando firmar a mão
de obra na unidade de forma comprometida, estimulando a satisfação e motivação dos
colaboradores, buscando a captação de mão de obra qualificada, e promovendo de forma
permanente a qualificação dos profissionais integrantes do quadro institucional, desenvolvendo
estratégias de integração que estimule a filosofia de qualidade dos serviços prestados.
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Descrever os métodos de recrutamento e seleção pública com ampla divulgação, para contratação de
pessoal da área de assistência (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, e que mais
houver) além dos técnicos, dos administrativos e de apoio, preferencialmente por CLT.
Descrever as fases de recrutamento e seleção como instrumento de verificação, para a qualificação
da equipe, que deve ser capaz de dar atendimento de bom padrão a clientela da unidade hospitalar.
Destacar no estabelecimento dos vínculos empregatícios, os benefícios, tais como insalubridade,
periculosidade, salário família e adicional noturno, além da garantia para os afastamentos
remunerados como licença por doença, paternidade, maternidade e falecimento de cônjuge e
dependentes ascendentes e descendentes etc.
Descrever como vai abordar os problemas relacionados às doenças e aos acidentes do trabalho
envolvendo colaboradores implantando programa de Saúde do Trabalhador, em acordo com as
Normas Regulamentadoras do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
Observar a capacitação de pessoal por meio dos programas de treinamento como estratégia para a
continuada melhoria dos processos de trabalho, que deve incluir os cursos de qualificação,
especialmente para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, oferecendo, no mínimo, dois
cursos por categoria ao ano contratual.
Demonstrar as Ações para a Gestão de Pessoas; no máximo 10 ações.
C4.4 Gestão Administrativa– em torno de 10 páginas
Descrever quais estratégias e ações serão desenvolvidas para administrar a Unidade nos seus
negócios externos e internos garantindo modernidade, a eficiência e economia no gerenciamento de
recursos e atendendo as necessidades programadas de apoio a assistência à saúde.
Como vai implantar e operacionalizar o gerenciamento da logística dos recursos materiais,
financeiros, de informações e de manutenção, por quais serviços, ferramentas e pessoal, além de
prover manutenção predial e de equipamentos.
Posicionar-se quanto a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde PNH/MS), visando
ao cumprimento do modelo de Gestão e atendimento humanizado.
Comprometer-se com o fornecimento (aquisição) e devida reposição periódica dos uniformes e
crachás de identificação dos empregados, bem como a complementação do enxoval da unidade, se
necessário, assim como a aquisição complementar, conservação e reposição dos instrumentais e
equipamentos da Unidade de Pronto Atendimento;
Manutenção dos veículos, cuidando ainda que estes acima citados e também os sítios eletrônicos e
sinais midiáticos estampem a logomarca padrão do Município de Lauro de Freitas, em proporção
equivalente à logomarca da Organização Social, bem como conter referência à “Gestão por meio de
Organização Social”.
Definir e assumir a Gestão de Tecnologia da Informação (TI), responsabilizando-se com a aquisição e
suprimento dos equipamentos, correlatos, acessórios e insumos para implantação da rede lógica
incluindo aí os softwares e provedores necessários para adequado funcionamento da Rede de
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Informação e Comunicação virtual (internet), devendo possuir um sistema de informação (SI) que
contenha os módulos que automatizam a maioria dos processos primários; ver projeto no Anexo
relativo à Informática.
Descrever ações de aquisição e gerenciamento dos módulos que compõem o sistema integrado de
gestão empresarial. Como os definidos a seguir:
Materiais e Suprimentos (Compras, Recebimento Físico, Recebimento Fiscal, Controle de Estoques,
Inventário); Financeiro (Contas a Receber, e a Pagar, Tesouraria, Conciliação Bancária, Fluxo de
Caixa); Tributos; Contábil; Patrimônio; Orçamento e Custos; Recursos Humanos (Folha de
Pagamento, Controle de Ponto, Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional);
Descrever as ações para alimentar e manter atualizados os bancos de dados nacionais de saúde,
forma regular conforme cronograma estabelecido pela SESAU e manter atualizado o seu Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES);
Garantir as condições técnicas e operacionais para a manutenção das licenças e alvarás nas
repartições competentes, necessárias à execução dos serviços objeto do contrato.
Por fim, informar como pretende proceder ao rateio das despesas compartilhadas com a matriz ou
núcleo gerencial da instituição considerando a obrigatoriedade que não deve ultrapassar o índice de
1,5% ao mês.
Demonstrar as Ações para a Gestão Administrativa, no máximo 10 ações.
C4.5 Controle e avaliação– em torno de 05 páginas
Explanar quanto à metodologia de controle interno e a política de satisfação do cliente para avaliar o
alcance dos resultados e oportunidade de melhoria bem como validação e divulgação dos alcances.
Apresentar Quadro Descritivo com no máximo 10 (dez) ações.
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