
                                                                                                                

 

  

 

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Consultoria para atender ao Edital de Chamamento nº 001/2012 da Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Janeiro para administração por Organização Social de Saúde da Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA 24 horas Botafogo. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
  A Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs Botafogo está localizado na Rua São 
Clemente, s/nº, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ (esquina com Rua Nelson Mandela, próximo ao 
metrô) - CEP: 22.250-040.  

A UPA 24 Horas Botafogo está vinculada tecnicamente a Secretaria de Estado de 
Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ). Destina-se ao atendimento de pacientes de 
todas as faixas etárias e atendimento em odontologia, prestando atendimento 24 horas por dia, 
em todos os dias do ano. Trata-se de componentes pré-hospitalares fixos da Rede de Atenção 
às Urgências e se caracterizam como estabelecimentos de saúde de complexidade 
intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e a Rede Hospitalar. 

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  
 
Implantação Modelo 5S: 
 

Etapa inicial e base para implantação da qualidade total, a metodologia 5S é assim chamada 
devido à primeira letra de 5 palavras japonesas: Seiri (Utilização), Seiton (arrumação), Seiso 
(limpeza), Shitsuke (Disciplina) Seiketsu (higiene). 

O programa tem como objetivo mobilizar, motivar e conscientizar toda a entidade para a 
Qualidade Total, através da organização e da disciplina no local de trabalho. 

A metodologia possibilita desenvolver processos e atividades que permitem maior 
produtividade, segurança, clima organizacional e motivação dos Colaboradores, 
consequentemente melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Os propósitos da metodologia 5S são de melhorar a eficiência através da destinação adequada 
de materiais (separar o que é necessário do desnecessário), organização, limpeza e 
identificação de materiais e espaços e a manutenção e melhoria do próprio 5S. 

Os principais benefícios da metodologia 5S são: 

1. Maior produtividade pela redução da perda de tempo procurando por objetos. Só ficam 
no ambiente os objetos necessários e ao alcance da mão 

2. Redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais. A acumulação excessiva 
de materiais estimula a desorganização. 

3. Melhoria da qualidade de produtos e serviços 
4. Redução de acidentes do trabalho 
5. Maior satisfação das pessoas com o trabalho 

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 4.3.2.37 do Anexo 11 do edital a OSS deve implantar os processos de Gestão da 

Qualidade em até 05 (cinco) meses após o início da operação e iniciar o processo de 

acreditação hospitalar, em até 12 (doze) meses após o início da implantação da Gestão da 

Qualidade, através de uma das organizações certificadoras. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL deverá 

apresentar relatórios mensais com o andamento do processo de acreditação, informando todas 

as providências adotadas para conclusão do processo de certificação do Complexo Hospitalar 

e das Unidades de Pronto Atendimento. Deverá ainda apresentar projeto com cronograma, 

indicando o prazo final previsto para acreditação de cada unidade. 

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 

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 nas unidades 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. 
 
O CONTRATADO irá realizar auditoria das demonstrações financeiras do CONTRATANTE 
para os exercícios findos na forma da legislação contábil e demais legislações vigentes, 
responsabilizando se, por esta prestação de serviços, na forma da lei. 
 
Realizar auditoria de procedimentos nos contratos, dos sistemas de controle interno, das 
Rendas de subvenções governamentais a receber e recebimento, ativos financeiros, Compras, 
Estoques de Farmácia e Almoxarifado, Custos de Atendimento, Contas a Pagar e Pagamentos, 
Folha de Pagamento, obrigações com Pessoal, Encargos Sociais e Despesas de Apoio; 
 
O relatório contendo as opiniões sobre as demonstrações financeiras do (a) CONTRATADO (A) 
compreenderá: 
 

• Descrição dos procedimentos de revisão;  
• Conclusão sobre a atual estrutura de controles internos; 
• Recomendações aplicáveis para melhoria. 



                                                                                                                

 

  

 

 

 

 
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 
A composição do Orçamento se deu com base na visita técnica realizada e em outras unidades 
administradas pela OSS HMTJ com o mesmo perfil e complexidade das dispostas neste Edital, 
para atender às necessidades e demandas das mesmas em questão. 
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Relatório para 
Contratação de 
Incorporação do Projeto 
5S 

Área/Setor Requisitante: 
Administrativo 

Unidade: UPA Botafogo 
Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2013. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de Implantação do Projeto 5S (com 
treinamentos), auditorias, pré-auditorias e auditorias sem aviso, visando manutenção das diretrizes 
do Programa e cumprir as metas de qualidade e de quantidade previstas no contrato de gestão 
celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 

• MFC Consultoria e Educação Corporativa 

 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Dispensa de cotações de acordo com o Art.11, combinadao com o art. 9, inciso I, alínea c, do 

Regulamento de Contratações de obras, serviços e compras do Hospital e Maternidade 

Therezinha de Jesus. 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: MFC Consultoria e Educação Corporativa 

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Rua Antônio Marinho Saraiva, lojas 46 e 48 

4.4 - Bairro: Cascatinha 

4.5 - Cidade: Juiz de Fora 

4.6 - Est.: Minas Gerais                        

4.7- CEP: 36025-555 

4.8 - Fone / Fax: 32 3231-4288                                               

4.9 - E-mail: mfcconsultoria@mfconsultoria.com.br 

4.10 - CNPJ: 10.637.256/0001-68                                                           
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4.11 - CPF:                                                      

4.12 - RG: 

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Implantação do Projeto 5S visando as diretrizes do programa do projeto 
“SGQ:5S” (Sistema de Gestão de Qualidade com base no Programa 5S), além da busca do premio 
Top Quality. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 10/04/2013 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$2.787,00 (Dois mil, setecentos e oitenta e sete reais) em 10 
parcelas 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$27.870,00 (Vinte e sete mil, oitocentos e setenta reais). 
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: UPA Botafogo 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Incorporação Conceitual em 11 módulos no período 
de 10/04/2013, horário comercial. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Consultores da Contratada 
devidamente identificados. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento:  

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         
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5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas: Incorporação do Projeto 5s inclui treinamento, auditorias, pre-auditorias, 
auditorias sem aviso e a busca do premio Top of Quality, em 11 “Módulos” executados diretamente 
nas unidades conforme cronograma em anexo. 

Referências e Hospitais em que atua: Santa Casa de Juiz de Fora, HPS Dr Mozart Geraldo 

Teixeira. 

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). 
 

 

 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  
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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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