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SANTA CASA DE MISERICORDIA “DONA CAROLINA
MALHEIROS”

CNPJ 59.759.084/0001—94 lnscrigéo Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pl’Jica: Lei Municipal N° 15 de 17/02/60

Lei Estadual N° 36.227 de 09/02/60 — Lei Federal N° 1324 de 30/08/62

PLANO D~E TRABALHO PARA TERMO DE FOMENTO PARA
AQUISICAO DE APARELHO DE RADIOGRAFIA DIGITAL NO

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19

DADQS DAABROI’ONENTWE, j; .1 T22
Nome:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
CNPJ:
59.759.084/0001-94

Enderego:
RUA CAROLINA MALHEIROS

n°.: Bairro:
92 VILA CONRADO
Municipip:
SAO JOAO DA BOA VISTA

CEP:
13870—720

Telefone:
(19) 3634-1133
E-mail:
administracao@santacasasaojoao.com.br

REPRESENTANTELEGAL g] 1;; 7 T) ”
Nome:
MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI

CPFS“ "
822.633.108-00

RG: Orgéo Expedidor:
8.269.801-6 SSP/SP

Fungfio:
PROVEDOR

Duragfio Mandato:
03 ANOS

Data Da Posse:
20/02/2020

Enderego:
Rua Bernardino de Campos
n°.: Bairro:
325 CENTRO

Municipio:
SAO JOAO DA BOA VISTA

Telefone fixo: Telefone Celular:
(19) 3635—2277 (19) 99838-5997
E-Mail:
provedor@santacasasa0j0a0.com.br

fl3g.GESIQRLIECEJQQI’iQ;.QQL:
Nome:
Josue' Alberto de M610 Junior

"Carg'blifi ffifiééb: ” ._ ' ’7
Gerente Hospitalar

RG: Orgfio Expedidor:
22.894.536—7 SSP/SP

CPF:
173 .8254 1 8—60

Qua] o Vinculo do Gestor Técnico e a proponents:

( ) membro da entidade ( x ) funcionério remunerado ( ) contratado para 0 projeto
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4; AQPROPIQNENTE " . .-_ ., -, _ . _ ,, _ ,
4.1 - A Santa Casa de Misericordia Dona Carolina Malheiros é uma entidade filantropica sem fins
lucrativos, fundada em 07 de fevereiro de 1900, com registro no Conselho Nacional de
Assisténcia Social sob n" 8.659/39-70 de 15 de agosto de 1939, reconhecida como Entidade

PL’lblica Federal, atrave’s do Decreto n° 1. 324, de 30 de agosto de 1962, com sede a Rua Carolina
Malheiros, n° 92, em 5510 Joao da Boa Vista _ SP inscrita no CNPJ sob n° 59.759.084/0001—94.
No ambito operacional possui um Corpo Clinico formado por aproximadamente 150 profissionais
me’dicos efetivos, atuando nas seguintes especialidades: Clinica Médica, Pediatria, Ginecologia e

Obstetricia, Cardiologia, Traumato/Ortopedia, Neurologia, Neurocirurgia, Urologia,
Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Nefrologia, Anestesiologia, Radiologia,
Proctologia, ale’m de outros profissionais que atuam conjuntamente na assisténcia ao paciente, tais
como: Cirurgiao Buco—Maxilo-Facial, Bioquimicos, Fisioterapeutas, Nutricionista, Assistente
Social, Psicologo e Enfermeiros.

A Entidade dispoe de Centro Cirfirgico equipado com 05 salas para procedimentos cirfirgicos,
assim como suporte para internaeao com um total de 161 leitos, sendo 102 leitos ofertados aos
usuarios do Sistema Unico de Safide — SUS.
As acoes assistenciais abrangem as populagoes de 850 J050 da Boa Vista, Aguas da Prata e Aguai,
reguladas de forma direta e regionalmente, Via Central de Regulacao de ofertas e Servicos da
Sande — CROSS.

Para assegurar seu compromisso com a safide pfiblica, a entidade mantém convénio com
Prefeitura Municipal de 850 J050 da Boa Vista, desde 2001, Visando a prestacao de assisténcia em
safide ambulatorial e internacoes de Média Complexidade Geral e Alta Complexidade em
Neurocirurgia, Ortopedia/Traurnatologia, Nefrologia, Oncologia e UTI-Adulto corn 8 leitos
credenciados exclusivamente para atender pacientes oriundos do Sistema Unico de Safide - SUS.

. 6PERI-(MQEEXECUCA02
- - ., -.- ,--..2 - -

A) Inicio: A partir da assinatura do Termo dc Fomento B) Duracao: 08 meses*
* A duracao do presente Plano de Trabalho é de 08 meses devido o prazo de entrega do

considerado mais 2 meses apos a entrega para instalacao e inicio da operacao.

\equipamento pelo fornecedor ser de 6 meses a partir da efetivacao da negociacao, foi \
\Z
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2.1 — Objeto que fundamenta esse Plano de Trabalho tern como parametro as diretrizes de combate
a Pandemia do Covid -19, visando a modernizacao tecnolégica de um equipamento de radiografia
para aumentar a disponibilidade para o atendimento a populacao com qualidade assistencial e
fortalecendo o ambiente hospitalar para atendimento aos pacientes afetados pela pandemia do
COVID-19, sempre norteados pelas leis de regern o Sistema Unico de Safide — SUS, uma vez que
o equipamento atual oferece limites operacionais tendo interrupcoes suscetiveis implicando
diretarnente na disponibilidade do aparelho.
A modernizacao na troca do aparelho traz para o paciente em atendirnento a versatilidade e
funcionalidade que o equiparnento atual nao consegue oferecer, alérn de ser mais seguro
tecnologicamente quanto as emissoes de radiacao e qualidade da imagem.
Considerando a Portaria 1.393 016 21 de maio de 2020, em seu artigo 5° trata de aquisicao inclusive
de equipamentos.

1,.3Q'OBJETIV68 , ,3.1 — Objetivo Geral:

Modernizacao do aparelho dc Radiologia, Visando maior qualidade no servico prestado pela Santa
Casa e maior conforto e seguranca no atendimento aos pacientes usuarios do Sistema Unico de
Sande encaminhados a Santa Casa afetados pela pandemia do COVID-19 encaminhados pelas
referéncias pactuadas que necessitem de exames de imagens para diagnostico e conduta, sendo
mais necessario ainda para enfrentamento da Pandemia do COVID—19.

3.2 — Objetivo Especifico:

Aquisicao de um aparelho de radiografia digital, gerando reducao da dose da radiacao emitida e
expondo os pacientes somente a dose de raios X necessaria, sern prejudicar a qualidade da
imagem, com detector (16 imagem move] que pode ser livremente posicionado sobre a mesa, piso
ou em macas, cadeiras de rodas, etc. Possui mesa com elevacao e tampo flutuante projetados para
execucao de radiografias nas dificeis posicoes em decubito ventral ou dorsal, assim como também
para todas as radiografias de rotina, com deslocamento vertical 6 com carga maxima de 170 Kg,
bem como a aquisicao de um aparelho de ar condicionado para adequacao climatica—ambiental da f‘U\
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sala que recebera o aparelho em atendimento as especificaooes do fabricante.

,4,,?KJBLIC;QIA§LYQQ 7 '
A

4.1 - O pfiblico alvo sera toda-aflfiopulaoa‘ovde SaoJoaoe Regiéo que degnandaf—atendinientos nos
servigos ambulatoriais e hospitalares da Santa Casa, bem como as referéncias pactuadas do
Departamento Municipal de Saude de SE10 Jofio que sao objetos do Convénio 01/17.

5JUSIIFIQATIVA ' " "
5.1 — Considerando a evoiuoaotecnologloadosaparelhos de radloérafia aolongo dos and—5‘6 a
obsolescéncia dos equipamentos da Santa Casa, que tém idade média superior a 20 anos
comprometendo a qualidade do diagnostico e a eficiéncia na atenoao ao paciente. N50 distante a
suscetiveis paradas e alto custo com as manutengoes corretivas, demanda um grands investimento
o que no momento deixa a instituigao impossibilitada de realizar a aquisioao de um novo
equipamento.

A situagao de calamidade pfiblica causada pela Pandemia do COVID-19 que atinge o pais e o
municipio de 850 Joao da Boa Vista, exige a comunhao de esforgos para o seu devido
enfrentamento.

A proposta da Santa Casa é qualificar o servigo prestado pela Santa Casa e oferecer maior conforto
e seguranoa no atendimento aos pacientes, garantindo a qualidade do diagnostico disponibilizado a
populaofio.

A aquisigao do novo aparelho de raio X ira proporcionar maior agilidade no diagnostico do
COVID, evitando assim o agravamento da doenoa do paciente, proporcionando um
acompanhamento mais eficaz , fornecendo um diagnostico mais preciso e seguro a0 paciente.
Destacarnos a importancia da aquisigao do equipamento ja que por meio do exame de Raio X
também é possivel definir a melhor condugéo do tratamento, além‘ de excluir o diagnostico de
outras doenoas, como pneumonias Virais, pelo fato de a Covid—19 possuir caracteristicas
especificas quando acomete os pulmoes. A resposta mais rapida e precisa preserva Vidas de
pessoas ja infectadas, por meio de um diagnostico adequado, proporcionando uma melhor
recuperagao do paciente. L
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Nesse sentido, a Santa Casa de Misericordia Dona Carolina Malheiros, na condigao de i’mica
entidade hospitalar do municipio, que presta atendimento aos pacientes do Sistema Unico de
Safide — SUS e tendo em vista 0 cumprimento de sua missao assistencial, disponibilizando sua
estrutura fisica, atraVés de adaptaoées especialmente voltadas as agées de combate a pandemia do
COVID-19 e por se tratar de um Virus de rapida disseminaoao e que tende a afetar principalmente
o sistema respiratério, os exames de imagens sao essenciais para um diagnostico, preciso e
rapido, o que contribui para a recuperagao dos pacientes de maneira mais satisfatoria.
A dificil situagao Financeira Nacional que atinge as Santas Casas do pais, e nao sendo a Santa
Casa de Misericordia Dona Carolina Malheiros exoegao, deixa o oroamento da entidade
deficitario, n50 tendo disponibilidade de arcar com a aquisigao de um aparelho dc radiografia
digital.

O recurso pleiteado garantira a aquisigao de um aparelho do radiografia digital, com recursos
modernizados para melhor atender pacientes da Instituigao, bern como a aquisioao de um aparelho
de ar condicionado para a adequaoao climatica-ambiental da sala que recebera o aparelho de
radiografia digital, em atendimento as especificagoes do fabricante.

PROPONENTE:

6.1 - A Santa Casa de Misericordia Dona Carolina Malheiros, proponente, sera responsavel pela
aquisioao do aparelho de radiografia digital e do aparelho de ar condicionado.
6.2 — A Santa Casa de Misericordia Dona Carolina Malheiros, proponente, sera responsavel pela
parte operacional como disponibilizar local adequado para a instalaoao do aparelho, treinamento
para os colaboradores, agendamento das manutengées preventivas.
6.2 - A Santa Casa de Misericordia Dona Carolina Malheiros, proponente, sera responsavel pelo
envio mensal das informagées sobre o cumprimento dos indicadores estabelecidos por este Plano
de Trabalho assim que o aparelho estiver em funcionamento.
6.3 — Posteriormente, ao final do projeto, ficara obrigada a efetuar a prestaoao de contas dos
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recursos recebidos e apresentaefio do relatorio final de atividades.
6.4 - A qualquer tempo, a proponente devera atender as requisigoes apresentadas pelo
Departamento Municipal de Safide ou pelos Orgaos de Controle Interno.

MUNICiPIo:
6.5 - O Poder Pfiblico Municipal sera 0 responsavel pelo repasse financeiro
6.6 — Realizar a conferéncia do material enviado pela entidade para a avaliagao do proj eto.
6.7 - Requisitar informagoes sobre a execugzao das atividades realizadas pela entidade

7.1 - Elaboragao do Plano de Trabalho e celebraefio do Termo de Fomento.

7.2 — Aquisieao dos equipamentos.

7.3 — Adequagao das instalagoes.

7.4 — Instalaoao do aparelho e inicio de operaoao.

7.5 — Acompanhamento e avaliagao dos indicadores.

7.6 - Apresenfagao da documentagao para a prestaeao de contas.

8.1 - Valor total do projeto: R$ 727.014,53 (setecentos e vinte e sete mil 6 quatorze reais e cinquenta
e trés centavos).

A compra dos equipamentos sera realizada durante o periodo de vigéncia do Termo de Fomento de
acordo com a Politica de Compras da Santa Casa obedecendo a distribuioao maxima de valor por
grupo.
Serao apresentados trés orgamentos do equipamento de Radiologia digital e tambe’m do aparelho de
ar condicionado, anexos a este Plano de Trabalho a titulo de construgao da proposta, podendo 0 valor
variar para mais ou para menos dependendo da data da assinatura do Termo de Fomento e da cotagao
da e’poca.
Obs: De acordo com o fornecedor, o equipamento tem garantia integral de 24 (Vinte e quatro)
meses, contados do efetivo recebimento do produto. Apos o término desse prazo, a Santa Casa

6
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providenciara contrato de manuteneao preventiva. Sera de responsabilidade da Santa Casa os custos
referentes a instalaeao do aparelho de at condicionado.
Serao suportados com recursos proprios, as adaptaodes fisicas, elétricas e funcionais para instalagao
do aparelho.

Aguisigfies:

. . ‘ . - (‘3 s,‘-.' , ‘4-' Al'- ;' . «.5: (17 a»? . (yv- R;. 4.1-.» u- 01.x»éscrbg‘r‘, us; 5.3;; , _ .

* D. * amid/1‘ WWWWM‘
Aquisioao do aparelho de RX
Digital
Aquisigao de aparelho de ar
condieionado

TOTAL R$ 727.014,53 M 24559

1 R$ 720,000,00 M 0,00

1 R35 7.014,53 R$ 245,59

9.1 — O valor sera repassado até 30 dias apés assinatura do Termo de Fomento.

L...A.,.,__v.n..v_m "f V “‘3‘. . var-.- i ‘37 “L 4. 37.1.7 mg: , .; i . I» - “is19_ME..Q.E.&C..U£§. 0 .7
10.1 — A Fonte de Recursos sera Federal Via Fundo Municipal de Safide.

10.2 — A Conta bancaria para a realizaoao d0 depésito seré:

Banco: Caixa Economica Federal

Agéncia: 4281

Conta corrente: 00903052—7

wflwW-Ttr‘="‘ v v‘rrrnfiimagwom E. p15. XV .9". .‘A .. “5E.

TVOSI13.i A INDICADREOS NI

Indicador n° 1
Objetivo Monitorar a disponibilizaeao da agenda mensal de exames de Radiografia

. no Portal da CROSS
Periodo Mensa]
Meta ' 100%
Formula Total de exames de radiografia disponibilizados / 1.000 exames de
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radiografia
Resultado Meta atendida - 90 a 100% ( )

Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( )
Meta n50 atendida < 80 % da meta ( )

Indicador n° 2
Objetivo Monitorar a quantidade de exames contrastados realizados
Periodo Mensal
Meta 100%
Formula Total de exames contrastados realizados no periodo / Total de exames

contrastados contratados no periodo
Obs.: Sfio considerados exames contrastados para avaliaeao d0 indicador:
Clister Opaco, Histerossalpingografia, Uretrocistografia e Urografia
Venosa

Resultado Meta atendida - 90 a 100% ( )
Meta parcialmente atendida — 80 a 89,9% ( )
Meta nfio atendida < 80 % da meta ( )

INDICADORES QUALITATIVOS

Indicador 11° 3
Objetivo Monitorar a disponibilidade do equipamento de Radiologia
Periodo Quadrimestral
Meta 100%
Formula Quantidade de agendamentos apresentados no periodo / total de

agendamentos pactuados no mesmo periodo
Resultado Meta atendida - 90 a 100% ( )

Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( )
Meta nao atendida < 80 % da meta ( )

Indicador n° 4
Objetivo Aumentar a quantidade de exames de radiologia realizados
Periodo Mensa]
Meta 2 10% acima do realizado no ultimo trimestre imediato a0 inicio das

operaeoes do equipamento
Formula Total de exames de radiologia realizados n0 periodo / Me'dia de exames

realizados no ultimo trimestre imediato a0 im’cio das operaeoes do
equipamento

Resultado Meta atendida - 90 a 100% ( )
Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( )
Meta nao atendida < 80 % da meta ( )
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14 PARAMETILOSPARA AAVAL AODASMETASERESULTAQOS , ,0
14.1 - Parfimetros de Avaliagao para aslmetas:

Parametros l Valores
Meta atendida , 90% a 100% 10 pontos

Meta parcialmente atendida 80% 21 89,9% 05 pontos
Meta nao atendida l < 80% 00 pontos

AVALIACAO DOS INDICADORJES VALORES
(a) Pontuagfio maxima possivel 40 pontos
(b) Pontuaefio alcangada
c) Percentual de desempenho (b/a x 100)

14.2 — A proponents devera enviar os relatorios de produgao referentes ao cumprimento das
metas e aplicaoao dos recursos financeiros ao Departamento Municipal de Sande para a
conferéncia. A remessa devera ser efetu:-da no 30° dia util do més subsequente a execuoao das
atividades, sendo a primeira remessa apés a instalaeao e inicio das operagoes do equiparnento.

14.3 - A proponente devera atender aos: requisitos que constam nos indicadores quantitativos e
qualitativos. ‘

14.4 - A proponente enviara a0 Departamento Municipal de Saude a prestaeao de contas dos
recursos recebidos 210 final da execugao; do projeto, ocasiao em que entregara o Relatorio de
Execugao das Atividades desenvolvidas durante a vigéncia da parceria.

14.5 - A prestaoao de contas seguira as orientaeoes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado
de 850 Paulo, em especial as instrueoes 02/2016.

1
l

15;.VALIQACAO. flit-fl i igfil "1.5;; -;"- .“xf ' ."ziii. ‘ "a” :

DECLARO, com a finalidade de validar este documento, que estou ciente e de acordo corn todas
as condigées propostas neste Plano de Trabalho.

Séio Joao da Boa Vista, 27 de outubro de 2020. \k .
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/MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI
Provedor da Santa Casa mericérdia

Dona Carolina Malhei s "
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