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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Consultoria, com foco na implantação de programas de qualidade e auditoria interna para 
atender ao Edital de Chamamento nº 010/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro para administração por Organização Social de Saúde do Hospital da Mulher Heloneida 
Studart. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS) está localizado na Av. Automóvel 

Clube S/N, Vilar dos Teles, São João de Meriti – RJ, inserido na Macrorregião Metropolitana I, 
com população estimada de 3.444.423 habitantes, excluindo a cidade do Rio de Janeiro (fonte: 
IBGE Censo 2010).  

O HMHS estrutura-se com perfil de hospital especializado para atenção de gravidez de 
alto risco com terapia intensiva materna, neonatologia com terapia intensiva neonatal, 
ginecologia de média complexidade, mastologia e acompanhamento da doença trofoblástica 
gestacional, para demanda de internação e ambulatório, referenciada através da Secretaria de 
Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ).  

O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de gestão 
compartilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 
observando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a 
missão da SES/RJ e o contido no Contrato. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 

Consultoria em Qualidade: 

O objetivo deste serviço é a capacitação e treinamento para implantação do Sistema de Gestão 
da Qualidade nas unidades evidenciadas neste documento para a metodologia da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA) e ISSO 9001:2008.  
 
Certificadora: 

 
Conforme edital a OSS deverá Comprovar  experiência  na  gestão  de  unidade  hospitalar  por  

meio  de  cópia autenticada  de  certificado  válido  e  vigente,  emitido  por  Instituição 

Acreditadora  devidamente  credenciada  junto  a  uma  das  seguintes organizações: 

Organização Nacional de Acreditação (ONA 3),  The Canadian Council on Health Services 

Accreditation (CCHSA) ou The Joint Commission.  

A acreditação verifica a competência do órgão de certificação. Para cumprir com os critérios de 

acreditação, um organismo de acreditação avalia o órgão de certificação. Isso serve para 

verificar se o órgão de certificação está em conformidade com os requerimentos existentes. A 

certificação acreditada de sistemas de gestão é utilizada para demonstrar conformidade com 
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uma norma. Organismos de certificação de terceira parte oferecem serviços de auditoria para 

Organizações Hospitalares que desejam obter certificação para normas específicas. 

Auditoria Externa:  

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Auditoria Independente e de 
Procedimentos Operacionais na unidade objeto do referido edital de chamamento.  

O objetivo da avaliação do sistema de controles internos existentes em cada área é de concluir 
se as transações são válidas, registradas, aprovadas, corretamente classificadas e valorizadas, 
bem como se são elaborados relatórios gerenciais adequados para o atendimento às 
necessidades diárias. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de Sistema de Gestão de 
Qualidade através da capacitação e treinamento pela metodologia da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) e ISO 9001:2008, visando cumprir as metas de qualidade e de quantidade 
previstas no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 
 

• Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Dispensa de cotações de acordo com o Regulamento de Contratações de obras, serviços e compras do 

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ/OSS, conforme Seção V, Art 11, inciso III 

combinado com Art.9, inciso I, alínea c. 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

4.1 - Razão Social: Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda. 

4.2 - Nome fantasia: IAG 

4.3 - Endereço: Rua Chapecó, n° 156. 

4.4 - Bairro: Prado                                              

4.5 - Cidade: Belo Horizonte                                      

4.6 - Est.: Minas Gerais 

4.7- CEP: 30.411-153 

4.8 - Fone / Fax: 31 – 3241.6520                                      

4.9 - E-mail: iagsaude@iagsaude.com.br 

4.10 - CNPJ: 04.348.099/0001-78       

4.11 - CPF:                                                      
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4.12 - RG: 

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Sistema de Gestão de Qualidade através da capacitação e treinamento 
pela metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA) e Isso 9001:2008. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 01 de Maio de 2013. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: 16 parcelas de R$7.500,00(Sete mil e quinhentos reais) mensais. 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) para 8 etapas. 
 
5.5 - Prazo de contratação: até 30/04/2014. 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: O valor da Data Center, poderá sofrer reajustes acida 
dos índices acordados se a dimensão de necessidades de arquivamento ultrapassar o limite 
programado e se dará por acordo entre as partes. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital da Mulher Heloneida Studart. 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Treinamento e reuniões previamente agendadas. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante: Utilizará as dependências 
das unidades para apresentar os treinamentos e reuniões, quando necessárias. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente 
habilitados e identificados. 

5.11 - Condições/Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado mediante boleto bancário 

 ou depósito em conta bancária. 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  
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Especificações técnicas: Todos os contratados, consultores e técnicos indispensáveis à realização 
dos serviços ora contratados, quer comum, quer especializado, serão fornecidos às expensas e sob 
integral responsabilidade da PRESTADORA, a qual, na qualidade de única responsável por seus 
contratados, responderá por todas as obrigações contratuais referente aos honorários dos serviços 
prestados, bem como, por todos os tributos e encargos decorrentes de tal prestação. 
O corpo técnico da PRESTADORA deverá estar apto tecnicamente para fins de atender a todas as 
exigências que se fizerem necessárias para o fiel cumprimento do objeto deste Contrato. 
 A seu critério e com concordância da TOMADORA, a PRESTADORA poderá alterar seu quadro de 
contratados, se responsabilizando perante a TOMADORA pela qualidade e continuidade de todos os 
serviços efetivamente contratados. 
 A PRESTADORA, no período em que estiver nas dependências da TOMADORA, deverá obedecer as 
Normas de Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho da TOMADORA, incluindo as de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, seja quanto ao trabalho em si, ferramentas e respectivos equipamentos 
que utilizar. 
 A PRESTADORA se compromete a manter o mais absoluto sigilo sobre as atividades desenvolvidas, 
sob pena de responder em caso de violação do sigilo, quer por si, quer por parte de seus 
contratados, por perdas e danos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 Obriga-se a TOMADORA a informar imediatamente à PRESTADORA, qualquer irregularidade 
constatada nos serviços, através de correspondência protocolada, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias após a constatação da irregularidade. 

Referências e Hospitais em que atua: Hospital Santa Tereza, Hospital São José. 

Outras informações: 

 
Documentos: 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
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6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 

Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 

Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 

13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 

 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 

Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando:  

 
� Nome da empresa e CNPJ; 

� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio ou 

negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 
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