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                                        PROJETO BÁSICO   
 

   

1 – INTRODUÇÃO 
 

1.1. O presente PROJETO BÁSICO, elaborado em acordo com as disposições 

contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, que visa estabelecer os 

requisitos básicos para fundamentar a contratação emergencial de uma empresa 

especializada para operacionalização de unidade de saúde para tratamento de 

pacientes suspeitos e/ou positivos para COVID-19, na cidade de Santana (AP), 

especialmente implantada  para o atendimento, em regime de 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, de casos de SARS-COV-2 e/ou síndromes respiratórias agudas que 

necessitem de internação, constituindo-se como medida imprescindível ao 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente 

da infecção humana pelo novo SARS-COV-2 e causador da COVID-19, em 

conformidade com o art. 4º da Lei federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  

 

 2– OBJETO 
 

2.1. Contratação em caráter emergencial de empresa especializada em 

gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes 

suspeitos ou portadores para COVID-19, na cidade de Santana (AP), unidade sob 

gestão e gerência da SESA, especialmente implantada  para o atendimento, em 

regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, de casos de SARS-COV-2  e/ou síndromes 

respiratórias agudas que necessitem de internação, constituindo-se como medida 

imprescindível ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

nacional decorrente da infecção humana pelo novo SARS-COV-2 e causador da  

COVID-19, em conformidade com o art. 4º da Lei federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, que fara parte essencial ao plano de contingênciamento-COVID-19, 

elaborado por esta SESA, seguindo as orientações estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde. 

Homologo, cfe. Lei nº 8.666/93.  
 
 

João Bittencourt da Silva              
Secretário - SESA-AP 



         
   Secretaria de Saúde do Estado 

Gabinete de Atenção à Saúde 
 
 
 

CPL/SESA 
Fl. _______ 

GABASSIISTENCIA/SESA 
Fls.____________ 

Visto____________ 

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

3.1. A contratação em caráter emergencial de empresa para execução deste objeto 

se justifica face ao interesse público de proporcionar atendimento assistencial, manter 

a vida e a recuperação da saúde aos cidadãos amapaenses, em especial aos 

moradores do segundo maior município do Amapá e considerando: o fato de a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 2020, que a 

contaminação com o COVID-19 caracteriza pandemia; a Portaria nº: 356, de 11 de 

março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do COVID-19 no Brasil; a Portaria nº 

188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

COVID-19; e o Decreto Estadual de nº 1413 de 19 de março de 2020, que declara 

Estado de Calamidade Pública no Estado do Amapá.  

   

3.2. Como exposto nos boletins do GEA e ofícios diversos (p.ex. Ofício nº 

150101.0008.0531.0331/2020/SEPLAN), frente ao agravamento do contágio da 

pandemia no Amapá, um dos contágios mais agressivo do país, o enfrentamento 

verificado em todo o país (p.ex. indisponibilidade de equipamentos, EPIs, 

profissionais, etc.) torna-se ainda mais difícil no Amapá, com efetivo risco de colapso 

da rede e subsequente ampliação do risco de fatalidades. 

 

3.3. A progressiva intensidade da crise, como exemplifica o afastamento de gestores 

e profissionais do GEA acometidos pelo COVID-19, inclusive e especialmente da 

SESA, torna imperiosa a necessidade de ações imediatas para abertura de novos 

leitos intensivos e clínicos, indispensáveis para a proteção à vida da população 

amapaense. 

 

3.4. Conforme resumo do painel COVID anexo (http://painel.corona.ap.gov.br/), o 
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Amapá tem o epicentro na área metropolitana – Macapá e Santana – o que torna 

fundamental a ampliação de leitos na região para atendimento da população, sob 

pena de fatalidades em função do colapso da rede. 

 

4 – DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 
 

4.1. Assistência Hospitalar 

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o conjunto 

de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão na unidade até sua alta 

hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e 

procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas 

necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar, respeitado o nível de 

complexidade para a qual a unidade de saúde está preparada. 

Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de materiais e medicamentos 

prescrito aos pacientes internados. 

No processo de hospitalização, estão incluídos: 

a) Assistência por equipe médica especializada; 

b) Procedimentos e cuidados multiprofissionais necessários durante o processo 

de internação; 

c) Assistência farmacêutica e tratamento medicamentoso que seja requerido 

durante o processo de internação; 

d) Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do 

processo assistencial, respeitado o nível de complexidade para a qual a unidade de 

saúde está preparada; 

e) Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que 

motivou a internação do paciente e que podem ser necessários adicionalmente devido 

às condições especiais do paciente e/ou outras causas; 

f) Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de 

internação; 

g) Procedimentos e cuidados multiprofissionais necessários durante o processo 

de internação; 
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h) Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT que sejam requeridos 

durante o processo de internação, respeitado o nível de complexidade para a qual a 

unidade de saúde está preparada; 

i) Alimentação, incluída a assistência nutricional; 

j) Assistência por equipe médica, equipe multiprofissional especializada, incluído 

médico diarista para cobertura horizontal (médico hospitalista); 

k) Material descartável necessário para os cuidados multiprofissionais e 

tratamentos;  

l) Fornecimento de roupas hospitalares. 

M)       Limpeza hospitalar. 

N)        Coleta de resíduos sólidos hospitalar, em consonância com legislação vigente. 

O)        Demais necessidades específicas da unidade assistencial. 

 

4.2. Atendimento Hospitalar 

A unidade atenderá demanda referenciada, conforme fluxo estabelecido pela SESA, 

durante 24h/dia. 

A CONTRATADA deverá manter serviço de acolhimento qualificado, priorizando a 

internação de pacientes de alto risco. 

 

4.3. Características Gerais 

A contratada atenderá com seus recursos humanos e técnicos os usuários do SUS 

oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade 

operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo 

descritas, conforme sua tipologia. 

A regulação/serviço de admissão da contratada solicitará aos pacientes, ou a seus 

representantes legais, a documentação de identificação do paciente e a 

documentação de encaminhamento, se for o caso, conforme fluxo estabelecido pela 

SESA. 

No caso dos atendimentos hospitalares por urgência, sem que tenha ocorrido 

apresentação da documentação necessária, a mesma deverá ser entregue pelos 

familiares e/ou responsáveis pelo paciente, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
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horas. 

Em caso de hospitalização, a contratada deverá a internar paciente, no limite dos leitos 

contratados, obrigando-se, na hipótese de falta ocasional de leito vago, a encaminhar 

os pacientes aos serviços de saúde do SUS instalados na região, observando os 

protocolos definidos pela SESA. 

O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pelo PARCEIRO 

PRIVADO serão efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema de 

Informações Hospitalares, no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como 

através dos formulários e instrumentos para registro de dados de produção definidos 

SESA. 

A contratada deverá manter um Núcleo Interno de Regulação (NIR), com número 

telefônico e endereço eletrônico exclusivo, coordenado por médico indicado pela 

Diretoria Técnica, destinado a receber, nas 24 horas/dia, sete dias por semana, as 

solicitações da Regulação Estadual de modo a manter um canal permanente de 

comunicação e aperfeiçoar o sistema de informações sobre vagas e serviços 

disponíveis no hospital, com tempo de resposta a ser pactuado com a SESA. 

 

5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

5.1. Em relação aos direitos dos usuários, a contratada obriga-se a: 

a) Manter sempre atualizado o prontuário dos usuários e o arquivo médico 

considerando os prazos previstos em lei; 

b) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação; 

c) Justificar ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas 

alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto 

nesta proposta; 

d) Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 

oferecidos; 

e) Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários; 

f) Garantir atendimento indiferenciado aos usuários; 
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g) Fornecer ao usuário, por ocasião de sua alta hospitalar, relatório 

circunstanciado do atendimento que lhe foi prestado, denominado "INFORME DE 

ALTA HOSPITALAR"; 

h) Possuir e manter em pleno funcionamento um Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar – NVEH, que será responsável pela realização de vigilância 

epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito hospitalar, assim 

como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. 

 

5.2. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, e pelo 

cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares e de segurança 

determinadas pelo CONTRATANTE, provendo-os dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) e demais condições de trabalho para execução do objeto.  

 

5.3. Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

 

5.4. Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários à boa 

execução dos serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de 

trabalho e/ou equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios 

estabelecidos pelo CONTRATANTE;  

 

5.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais ou civis resultantes da execução do contrato;  

 

5.6. Zelar pela limpeza e conservação dos locais onde serão instalados os tanques 

criogênicos; e, 

 

6 – DA CAPACIDADE A SER INSTALADA 
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6.1. A operacionalização deve iniciar imediatamente, funcionando pelos primeiros 15 

(quinze) dias com 22 (vinte e dois) leitos, para viabilizar a conclusão da estrutura física 

anexa, para ampliação para 44 (quarenta) leitos, conforme descrição abaixo: 

 

LEITOS PRIMEIROS 15 DIAS RESTANTE 180 DIAS 
CLÍNICOS/ENFERMARIA 16 24 
CRÍTICOS/UTI 6 20 
TOTAL 22 44 

 

7 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 
 

7.1. Adotar todos os procedimentos necessários para a regular contratação e 

execução orçamentária e financeira relativa ao objeto, fornecer as informações 

necessárias à CONTRATADA. 

 

7.2. Designar a área responsável pela fiscalização e gestão do contrato e 

acompanhamento dos serviços disponibilizando os respectivos telefones de contato à 

CONTRATADA. 

 

7.3 – Ressarcir a Contratada de eventual investimento a título de estrutura física e 

equipamentos empregados na execução do contrato. 

 

8 – FUNDAMENTO LEGAL 
 

8.1. Contratação em caráter emergencial de empresa especializada em 

gerenciamento, operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes 

suspeitos ou positivados para COVID-19, na cidade de Santana (AP), unidade sob 

gestão e gerência da SESA, especialmente implantada  para o atendimento, em 

regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, de casos de corona vírus e/ou síndromes 

respiratórias agudas que necessitem de internação, constituindo-se como medida 

imprescindível ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

nacional decorrente da infecção humana pelo novo corona vírus (COVID-19), em 
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conformidade com o art. 4º da Lei federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, como 

parte essencial ao plano de contingênciamento-COVID-19, elaborado por esta SESA, 

seguindo as orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Objeto deste 

PROJETO BÁSICO tem como amparo legal a Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. 

Decreto Estadual nº 1413 de 19 de março de 2020.  
 

9 – DO PRAZO 
 

12.1. O contrato terá a sua vigência por 180 (cento e oitenta) dias, para durante o 

plano de contingênciamento-COVID-19, elaborado por esta SESA, seguindo as 

orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
 

10.1. Não obstante a CONTRATADA deverá ser a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que 

de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 

e completa fiscalização sobre os serviços, que será exercida diretamente por fiscal ou 

gestor do contrato designados, podendo para isso:  

 

10.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário 

da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a 

sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente;  

 

10.1.2. Executar mensalmente a medição dos serviços pelo fornecimento mensal, 

descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços 

contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais 

sanções disciplinadas em contrato. 
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11 – QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS 
 

11.1. Os valores estimados para execução das atividades do contrato de gestão para, 

nos primeiros 15 (quinze) dias, 6 (seis) leitos de UTI e 16 (dezesseis) leitos de 

enfermaria, passando, após período inicial, para 20 (vinte) leitos de UTI é de R$ 

1.838.039,80 ( hum milhão, oitocentos e trinta e oito mil, trinta e nove reais e oitenta 

centavos) e para os 24 (trinta e quatro) leitos enfermaria ao custo de R$ 1.366.858,20 

(hum milhão, trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e 

vinte centavos) por leito, resultando no valor mensal de R$ 3.227.678,97 (três milhões, 

duzentos e vinte sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), 

com valor global estimado para os 180 dias de R$ 19.366.073,82 (dezenove milhões, 

trezentos e sessenta e seis  mil, setenta e três reais e oitenta e dois centavos). 

 

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

12.1. Com fundamento no inciso III, do artigo 86, da Lei n° 8.666/1993, ficará impedida 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

 

12.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 

12.1.2.Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

12.1.3. Apresentar documentação falsa; 

12.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

12.1.5. Não mantiver a proposta; 

12.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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12.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.8. Fizer declaração falsa; 

12.1.9. Cometer fraude fiscal. 

12.1.10 A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado 

para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

12.1.11. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, a adjudicatária 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

12.1.12. Multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso serviço seja 

prestado com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto 

dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não - aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na prestação do 

serviço objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial 

da obrigação assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida. 

 

13 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
 

Plínio Silva da Luz 
Secretário Adjunto de Atenção à Saúde 

GABASSISTENCIA/SESA 

 

Macapá, 05 de maio de 2020.  
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Anexo: resumo painel CORONAVÍRUS 

 

 
Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/ 

 


