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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

Contratação de unidades hospitalares do setor privado para prestação de Serviços de 

Internações em Leitos Clínicos Adulto e Leitos de UTI -  Unidade de Terapia Intensiva Adulto,

destinado aos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande -  MS com hipótese e 

diagnóstico de Coronavírus.

2. JUSTIFICATIVA

No final de dezembro de 2019 foi descoberto o Novo Coronavírus (nCoV-2019), um novo agente 

da família de virus denominada Corona vírus, que causa infecção respiratória. Inicialmente foram 

registradas ocorrências de casos na China, porém de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) até o dia 16 de março de 2020, 164 países já tiveram casos confirmados, com registro de 

194.029 mil casos e 7.873 mortes, sendo que estes números se alteram de forma progressiva 

diariamente. Organismos internacionais foram mobilizados, juntamente com a comunidade científica, 

para buscar respostas a respeito da prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de Corona 

vírus.

Com os indícios da transmissibilidade e dc possível aumento e agravamento de casos as 

autoridades públicas brasileiras necessitaram planejar e executar, em caráter emergencial, uma resposta 

organizada e integrada, ao possível evento de contaminações com o nCoV-2019, e da repercussão 

negativa para a saúde da sociedade brasileira e para a saúde pública.

A necessidade de ações mitigadoras ao risco iminente se fundamenta em critérios técnicos 

tomando por base a progressão da doença e a transmissão do vírus, assim como as projeções do seu 

comportamento no cenário mundial. Diante desse contexto, foi editada pelo Presidente da República a 

Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus. Dentre as 

medidas de enfrentamento a serem adotadas nesse sentido estão o isolamento; a quarentena; a 

reaiização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, 

tratamentos médicos específicos.

O enfretamento de uma pandemia requer a normatização de procedimentos e orientações gerais 

através de protocolos, fluxogramas, diretrizes, recursos técnicos e materiais e insumos de prevenção de

contagio, transmissão e manejo clínico dos casos suspeitos, tal como os recursos avançados de suporte

Diante de tais ameaças, conforme boletins epidemiológicos atualizados no sitio eletrônico . _ 

http://plataforma.saude.qov.br/novocoronavirus/ , o gestor de saúde deverá agir oportunamente e 

promover a antecipação de ações que possibilitem que os serviços de saúde contribuam para que as 

políticas e as práticas internas possam minimizar a exposição da população a patógenos respiratórios,

a vida: como Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
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incluindo o novo Coronavírus. Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a via de 

transmissão pessoa a pessoa do nCoV-2019 sa dá via gotículas respiratórias ou contato.

Inicialmente, as medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do 

novo Coronavírus em serviços de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluem: 

uso máscara cirúrgica por profissionais e pacientes suspeitos; uso de gorro; óculos de proteção ou 

protetor facial; avental impermeável; e luvas de procedimento para os profissionais de saúde. Além 

disso, os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar 

procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação 

não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, 

coletas de amostras nas traqueais e bronccscopias. Da mesma forma, todos devem fazer a higiene das 

mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica.

As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos profissionais 

que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos 

durante qualquer assistência à saúde realizada e garantir a saúde do trabalhador, mas deve haver a 

preparação da rede assistencial para “segunda onda”.

Na “segunda onda”, onde já foram confirmadas pessoas contaminadas no município de Campo 

Grande, gera a necessidade de preparar a cidade para o enfrentamento da pandemia. Assim, identificou- 

se a necessidade do aumento da disponibilidade de Leitos Clínicos e de Terapia Intensiva (UTI) 

apropriados para o cenário de contaminações pelo Novo Coronavírus, cuja disponibilidade está 

fundamenta em critérios técnicos tomando por base a evolução da doença e o seu impacto nos serviços 

de saúde.

Na esteira deste raciocínio, convém destacar a imperiosa necessidade da Administração em fazer 

a contratação descrita neste Termo de Referência, tendo como amparo o art. n° 4 da Lei n° 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020: “Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus”. Bem como o art. 1o, II, do Decreto n. 14.195 de 13 de Março de 2020 que declarou a 

situação de emergência no Município de Campo Grande e definiu medias de prevenção e enfrentamento 

à COVID-19.

A partir dos comandos legais destacados, verifica-se que a contratação em tela atende aos 

elementos condicionantes e ainda, apresenta vantajosidade para a Administração na medida em que 

possibilita a adoção das medidas de enfretamento da situação emergencial, possibilitando a 

disponibilização de leitos especializados para tratamento médico específico, isolamento, promovendo a 

proteção da coletividade.

Cumpre ressaltar ainda que as UTIs desempenham papel indispensável para o isolamento e 

contribui para a redução da letalidade da doença e que a contratação que se pretende realizar justifica- 

se pelo motivo de que, a despeito da maioria dos casos apresentar quadro clínico leve a moderado, 

sabe-se que uma parte evolui para graves complicações como pneumonia e Síndrome Respiratória
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Aguda Grave e requerem recursos avançados como assistência respiratória mecânica pois do contrário 

podem evoluir para o óbito.

Nos epicentros mundiais da epidemia, s demanda chegou a 2,4 leitos de UTI por 10 mil 

habitantes, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), mais que o dobro da média 

disponível no setor público brasileiro. No município de Campo Grande atualmente são ofertados ao SUS 

116 leitos de UTI Adulto e o total cadastrado no CNES -  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde somando estabelecimentos privados totaliza 224.

Percebe-se que para expectativa da demanda a ser atendida em consequência do Corona Vírus 

deverão ser contratados quantos leitos de UTI forem ofertados pela rede privada. No mesmo sentido é 

notável a necessidade de ampliação dos leitos clínicos para assistência aos pacientes que apresentarem 

quadros menos graves da doença, bem como para a retaguarda dos pacientes que tiverem alta dos 

leitos de UTI.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO DOS SERVIÇOS

OBJETO
UN.

MEDIDA

QUANTIDADE 
ESTIMADA POR 

MÊS

1

Leito UTI - Unidade de Terapia Intensiva Adulto, com 

cobertura de diária, médico intensivista, materiais 

descartáveis, medicamentos de uso de rotina, taxas de 

procedimentos, equipamentos específicos de infraestrutura 

de UTI, gases medicinais, dieta enteral, exames de raio-x.

DIÁRIA 1.110

2

Leito clínico - Unidade de Internação clínica adulto, com 

cobertura de diária, médico plantonista, materiais 

descartáveis, medicamentos de uso de rotina, taxas de 

procedimentos, equipamentos específicos de infraestrutura 

de leito hospitalar, gases medicinais, exames de raio-x.

DIÁRIA 2.370

3.1 Não estão incluídos na diária, mas se necessário deverá ser garantido pelo Contratado o 

fornecimento dos seguintes serviços:

a) Exames complementares (Laboratoriais/ Por Imagem -  Tomografia Computadorizada -  

Ressonância Magnética -  Ultrassonografia e demais);

b) Procedimentos de Hemoterapia;

c) Material e medicamento de Alto Custo;

d) Procedimentos cirúrgicos em que não haja possibilidade de ser realizado em unidade hospitalar 

da rede pública ou quando o transporte do paciente acarretar risco potencial de agravamento do quadro 

clínico geral;

e) Fornecimento órteses e próteses para utilização nos procedimentos cirúrgicos.

O
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3.2 Contagem das diárias

a) No ato da internação será liberada 01 (uma) diária;

b) A contagem das diárias será feita a partir da entrada do paciente no Leito;

c) Não será concedida diária no dia da alta ou da transferência para outra unidade hospitalar;

d) A diária do dia do óbito será concedida somente após as 14hs.

4. VALORES

4.1 Considerando as Atas n° 001 da sessão em 18 de março de 2020 e n° 002 da sessão em 19 

de março de 2020, inerentes ao chamamento público n° 02, em que hospitais privados do município de 

Campo Grande apresentaram os valores para a prestação dos serviços, ficou estabelecido para esta 

contratação o menor preço apurado.

4.2 Os valores das diárias contemplam todos os serviços descritos no quadro do item 3, e serão 

fixadas em:

- R$ 2.750,00 (Dois mil e setecentos e cinquenta reais) para Leitos de UTI adulto;

- R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) para Leitos Clínicos Adulto.

4.3 Os valores a serem pagos para os serviços não inclusos na diária serão realizados 

considerando como referência os valores pagos pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo 

Grande -  IMPCG aos hospitais.

4.4 Os pagamentos desses valores de diárias e de serviços não incluídos no pacote da diária 

serão realizados de acordo com a produção, ou seja conforme a utilização.

5. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser prestados na sede da contratada, conforme endereço no município de 

Campo Grande registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde -  CNES.

6. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO

6.1 Contrato social

6.2 Comprovante de inscrição no cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em plena 

validade.

6.3 Registro do hospital no Conselho Regional de Medicina;

6.4 Licença Sanitária do Hospital, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual onde está 

estabelecida a empresa ou comprovante de que está em processo de licenciamento;

7.1 Admitir o paciente mediante Autorização para Internação Hospitalar emitida pela Gerência de 

Regulação Hospitalar de Campo Grande -  MS;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
:: :
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7.2 Prestar o serviço nas condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e seus 

anexos, bem como no Contrato a ser firmado, atendendo todos os pedidos da contratação;

7.3 Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 

deste Termo de Referência, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com 

materiais, mão de obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais 

despesas necessárias à perfeita execução dos serviços a serem prestados, arcando exclusivamente 

com todas as despesas relativas à execução do serviço;

7.4 Prestar atendimentos de acordo com as diretrizes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 

e OPM's do SUS, seguindo os protocolos de assistência definidos pelo Ministério da Saúde para o 

COVID-19.

7.5 Abster-se de realizar cobrança por quaisquer serviços, fornecimento de medicamentos, ou 

exames necessários à boa assistência ao cliente do SUS, ficando sujeita à aplicação das penalidades 

administrativas, civis e penais decorrentes de tal ato.

7.6 Assegurar que, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, o beneficiário da 

Contratante (usuário do SUS) será tratado de forma discriminatória;

7.7 Garantir confidencialidade dos dados e informações dos pacientes.

7.7 Disponibilizar a documentação necessária quanto à comprovação dos serviços prestados 

mantendo o prontuário do paciente atualizado com todas as informações.

7.8 Não utilizar e nem permitir a utilização do paciente para fins de experimentação;

7.9 Atender os pacientes obedecendo aos princípios estabelecidos no art. 1° da Lei n. 8.080/90;

7.10 Informar a produção mensal de serviços através do Sistema de Informações Hospitalares 

Descentralizado - SIHD, ou outro que venha a ser substituído pelo Ministério da Saúde;

7.11 Fornecer todos os dados e documentos solicitados em caso de Auditoria;

7.12 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas na contratação;

7.13 Submeter-se à fiscalização permanente da Contratante, ficando sujeito também ao Controle, 

Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS;

7.14 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

7.15 Ficam estabelecidos às sanções previstas na lei n. 8.666/93 para os casos de 

inadimplemento por parte do contratado.

A Contratante deverá:
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8.1 Encaminhar os pacientes para internação na contratada através da Gerência de Regulação 

Hospitalar;

8.2 Realizar o processamento do arquivo no sistema SIH com a produção mensal encaminhada 

pela contratada;

8.3 Atestar as Notas Fiscais em conformidade com os serviços prestados e as enviar ao setor 

competente para posterior pagamento;

8.4 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

9. DO PAGAMENTO

9.1 O Contratante pagará mensalmente ao contratado pelos serviços efetivamente prestados;

9.2 As notas fiscais para o pagamento serão solicitadas em seguida da checagem da conta, em 

até 30 dias da disponibilização da conta após alta do paciente;

9.3 O pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias uteis após recebimento das NFs;

9.4 Os valores dos procedimentos não sofrerão reajustes;

9.5 No valor estabelecido presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais.

10. DAS SANÇÕES

10.1 Pela infração às normas legais ou o cometimento de outras irregularidades, inclusive quanto 

à prestação dos serviços, poderá o CONTRATADO sofrer as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) pagamento de multa;

c) descredenciamento.

10.2 A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízo para a contratante e que não comprometam a continuação da prestação dos 

serviços.

10.3 A penalidade de multa, a ser aplicada a critério da contratante, na porcentagem de até 10% 

(dez por cento) do valor da remuneração total da prestação de serviços por parte da pessoa jurídica 

credenciada, conforme gravidade da irregularidade.

10.3.1 A aplicação de multa, segundo o caso, não eximirá a empresa contratada de sofrer outras 

sanções previstas na Lei 8.666/93.

10.3.2 As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem 

a contratada da prestação do serviço.

10.4 A aplicação de penalidades deverá ser formaimente motivada nos autos do processo.
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15.4.1 Na aplicação das penalidades a autoridade competente observará:

a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) A não reincidência da infração;

c) A atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou 

comissiva;

d) A execução satisfatória das demais obrigações e,

e) A não existência de efetivo prejuízo material à Administração.

10.5 Em qualquer caso de aplicação de sanção, será sempre garantido o contraditório e a ampla 

defesa, sempre em processo administrativo especifico.

Superintendência de Relações Institucionais de Saúde -  SUPRIS 

Gerência de Regulação Hospitalar -  GRH/ SUPRIS 

Gerência de Controle e Avaliação -  GCA/ SUPRIS 

Gerência de Processamento SIA/SIH e CNES -  GP/ SUPRIS 

Gerência de Auditoria em Saúde -  GE.A/ SUPRIS

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A contratação terá vigência de 30 dias, prorrogáveis conforme persista a situação de emergência 

de saúde pública de importância internacional, nos termos da Lei n. 13.979/2020.

O presente contrato poderá ser encerrado a qualquer tempo caso seja finalizada a situação de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, nos termos do art. 

4o, §1°, da Lei n°13.979 de 2020, bem como haja a ausência de pacientes que necessitem dos serviços, 

demonstrando a suficiência dos leitos SUS já existentes da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande, 

não acarretando qualquer ônus para a contratante.

11. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

Campo Grande/MS, 25 de Junho de 2020.

Eliana Amara! Daila Nora Franco
Superintendente de Relações Institucionais en ~ úde -  SUPRIS/ SESAU

\

José Mauro Pinto de Castro Filho
Secretário Municipal de Saúde - SESAU


