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HOSPITAL REGIONAL OE JUNOIAÍ 

INSTITUTO OE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANtS 

Prezados senhores, 

• 

Referimo-nos ao item "reajuste anual", constante da nossa proposta comercial de 

17.09.2015 para prestação de serviços deJimpeza no Hospital Regional de Jundiaí. 

Tendo em vista a impossibilidade de reajuste em 01 de janeiro de 2016, apresentamos, 

cumulativamente, as seguintes alternativas: 

• Contratação dos nossos serviços por um valor em que já esteja prevista a correção salarial 

que somos obrigados por lei, a aplicar em 01 de janeiro de cada ano. 

• Concessão de desconto proporcional ao valor do provável reajuste salarial, durante o 

período em que o contrato estiver em vigor dentro do ano de 2015. 

Para adoção deste critério, aplicamos a metodologia a seguir. 

Os reajustes salariais dos últimos 10 anos ultimamente têm acompanhado as correções do 

salário mínimo paulista e não do salário mínimo nacional, e tiveram média de 10,29 %; 

Ano 
>006 
>007 
'008 
2009 
2010 
2011 
>012 
>013 
2014 
'015 
IAÉDIA 10 ANOS 

Índice 
5,00% 
6,43% 
7,50% 
8,00% 

12,47% 
15,00% 
15,00% 

9,42% 
9,87% 

14,23% . 
10,29'¼ 

. 

(1} 
(2). 

(1 ). 8,61 % de reajuste salarial e mais 1,26% do impacto de re.,ijLJste de 30% noy,1le refeição. 
(2). 11,73% de reajuste salarial e mais 2,50% do impacto deleajuste de40% noVale refeição. 

Os índices atuais de inflação poderiam exercer uma pressão de alt;r no possível reajust 

salarial de 01 de janeiro de 2016, mas a tendência de recessãôda economia e o momento polítituc-

delicado do país nos levam a trabalhar com a hipótese de que ns dois últimos fatores anulãrn o 

primeiro. Isso torna menos arriscado projetar 2016 com base na série histórica. 

Normalmente, 92% dos custos dos nossos serviçofes!ão vinculad_éls ao índice,Aereajuste 

salarial, mas no caso do Hospital Regional de Jundiaí, e{t~ percer)tual caj a 84~/~brquê nossa 

proposta contempla também, o fornecimento de material 11:e,.co11sum9. ,. -
O',., •, i• '"" 
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Os índices gerais de preços médios {IGPM) dos últimos 10 anos tiveram média de 5,46 %. 

• 
À vista dessas considerações, calculamos que um valor justo e coerente com o qual 

poderíamos trabalhar em 2016 é o que se segue: 

1. Valor original da nossa proposta= R$ 98.851,50. 

2. Valor original da nossa proposta após aplicação do desconto de R$ 3.000,00 nos 12 primeiros 

meses de contrato= R$ 95.851,50. 

3. Correção de 10,29% sobre 84% de R$ 95.851,50 = R$ 8.285,02. 

4. Correção de 5,46% sobre 16% d.e R$ 95.851,50 = R$ 837,35. 

4. Valor total após a correção (soma de 1 + 3 + 4) = R$ 107.973,88. 

5. Valor total após a correção e após aplicação do desconto de R$ 3.000,00 nos 12 primeiros 

meses de contrato= R$ 104.973,88 (conforme planilha anexa). 

6. Desconto adicional durante o período em que o contrato estiver em vigor em 2015 = R$ 304,08 

por dia, ou R$ 9,122,38 por mês (conforme planilha anexa). 

Finalmente, manifestamos mais uma vez nosso imenso interesse em termos o IRSSL como 

nosso cliente e reafirmamos que estamos fazendo todo esforço possível para isso. Essa questão 

do reajuste salarial é realmente um fator de desequilíbrio para o contrato caso não seja 

equalizada tempestivamente e poderia se tornar um problema futuro que influenciaria 

negativamente na prestação do serviço tanto para nós quanto para nossos concorrentes, o que 

não condiz que a ética, a transparência e a qualidade com a qual queremos conquistar 

definitivamente a confiança de todos vocês. 

Marcelo Bertacini 

Gerente Regional 

Jundiaí (SP), 21 de setembro de 2015. 

Atenciosamente, 

GRUPOSPSP 

Rodolfo.Martini 
,· .. ,· 

Ger!â!nte Executivo 

Ofereça o melhor aos seus clientes 
Que nós oferêcemos o mellie>r 

.. fora seu hospital " 
- Mois de 1.900 11'111 léJtos sob nossos cu!d_ados·de)itripêz(I 
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Planilha de valores 

3.000,00 

3.000,00 

3,000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3,000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

• . ' 
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EDITAL N! 12/2016- UNIDADE HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS -
UNIDADE HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ torna público que fará a Contratação de 

Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de 
Cardiologia Vascular para Realização de Procedimentos Cirúrgicos em 

Cineangiocoronariografia e Intervenção Coronária Percutânea para o Hospital 
Regional de Jundiaí 

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ 

ENDEREÇO: 
Rua Campos Salles, 371 
Vila Boaventura -Jundiaí -SP 
CEP: 13201-814 

Endereço: 

DATA E LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL 

DATA de 22 a 26 de fevereiro de 2016 
HORÁRIO: 09:00 ÀS 14:00 HORAS 

Rua Peixoto Gomide, 316 - 42 Andar - Contratos 

Bela Vista - São Paulo/ SP 
Retirar o Edital com Senhora Fernanda Osmo 
Fone 3394-5953 

DATA E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES-PROPOSTA COMERCIAL E 
DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA 

As empresas interessadas deverão encaminhar em envelopes lacrados sua 
Proposta Comercial (Envelope 1) e Documentação da Empresa (Envelope 2), com as 
seguintes informações: 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO 
LIBANÊS- HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ 
ASSUNTO: COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS N! 12/2016 - HGG 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

ENVELOPE 1 (PROPOSTA COMERCIAL} 
ENVELOPE 2 (DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA) 

As propostas deverão ser entregues ou postadas até o dia 14 de março de 2016 
às 12 horas. Não serão aceitas propostas entregues ou encaminhadas após esta data. 
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ENDEREÇO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 

Rua Peixoto Gomide, 316 - 4º andar - Contratos 
A/C Senhora Fernanda Osmo 
Bela Vista - CEP: 01409-001 
São Paulo - SP 

1. OBJETO - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
médicos na especialidade de cardiologia vascular para realização de procedimentos 
cirúrgicos em cineangiocoronariografia e intervenção coronária percutânea para o 
Hospital Regional de Jundiaí. 

A contratação dos serviços, bem como a continuidade deste, fica sujeita a manutenção 
do contrato de gestão firmado, pela CONTRATANTE com a Secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo, para a gestão do Hospital Regional de Jundiaí. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1- Serão aceitas empresas: 
a) Devidamente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
b) Sem restrições no CADIN estadual 
c) Devidamente inscrita no Cadastro de Contribuinte Municipal 
d) A empresa deverá estar devidamente constituída. 
e) Que tenham corpo de profissionais próprio, cuja relação deverá estar anexa à 
proposta, com os currículos anexos e cópia do CRM. 

3. PROPOSTA COMERCIAL 

3.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada em envelope fechado e 
indevassável, em uma única via, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem emendas ou rasuras, assinada no local apropriado e 
rubricada nas demais folhas pelo representante legal da empresa. 
3.2 - Na proposta deverá constar: 
• Identificação da empresa, com nome ou razão social, endereço e identificação 
da pessoa que assina a proposta. 
• Especificação técnica detalhada do serviço de maneira a demonstrar que 
atende ao especificado no item - Descrição do serviço. 
• Cotação do valor para a realização dos procedimentos conforme ANEXO -
Descrição dos serviços a serem contratados, em moeda corrente nacional (R$ - reais) 
• Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da entrega do envelope com a proposta comercial e 
documentação da empresa. 
3.3 - A proposta deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste 
Edital para fornecimento do objeto, e os preços propostos deverão considerar todos os 
tributos, encargos e demais despesas diretas e indiretas que interfiram no preço 
proposto, inclusive seguros, vedada a inclusão de encargo financeiro ou previsão 
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inflacionaria, de sorte que o preço proposto corresponda ao valor final a ser 
despendido pela CONTRATANTE. 

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

4.1 - As propostas serão avaliadas de acordo com critérios técnicos e de menor preço 
global. 

S. DOCUMENTOS DA EMPRESA 

5.1- Os Documentos da Empresa deverão ser entregues em envelope individual, sendo 
aceitas cópias simples, devidamente fechado conforme relação a seguir: 
• Registro comercial, para empresa individual; 
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
para as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 
• Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício, para as sociedades simples e demais entidades; 
• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
• Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
• Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao ser ramo de atividade 
e compatível com o serviço a ser contratado. 
• Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual (Certidão 
Negativa de ICMS) e Municipal (Certidão de Tributos Mobiliários) do domicílio ou sede 
da empresa, ou outra equivalente na forma da Lei com prazo de validade em vigor na 
data da entrega da proposta comercial. 
• Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão 
negativa de Débitos (CND) e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado 
"Situação de Regularidade do Empregador", demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, com prazo de validade em vigor 
na data de entrega da proposta comercial. 

6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

6.1 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação deste Edital, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Instituto de 
Responsabilidade Social Sírio Libanês - Rua Peixoto Gomide, 316 - 42 andar -
Contratos - A/C Fernanda Osmo - Bairro Bela Vista - São Paulo - Fone: 3394-5953 ou 
através do endereço eletrônico: fernanda.pfosmo@hsl.org.br, até dois dias úteis antes 
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da data da entrega dos envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação da 
Empresa". 

7. PAGAMENTO 

7.1 - O pagamento será realizado mediante recebimento da Nota Fiscal, acompanhada 
de documentos exigidos contratualmente, através de depósito bancário em nome da 
empresa CONTRATADA. 

7.2 - As Notas Fiscais deverão ser entregues pela empresa CONTRATADA em local a ser 
informado pela CONTRATANTE, no primeiro dia útil do mês subsequente a prestação 
dos serviços, com vencimento 45 (quarenta e cinco) dias após a data de sua emissão. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO 

8.1 - O contrato para a prestação deste serviço objeto deste edital terá duração de 
60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura. 

ANEXO - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

1. OBJETO - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
médicos na especialidade de cardiologia vascular para a realização de procedimentos 
cirúrgicos em cineangiocoronariografia e intervenção coronária percutânea para o 
Hospital Regional de Jundiaí, contendo em seu quadro, profissionais aptos para atuar 
nesta área. 

2. LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ 
ENDEREÇO: 
Rua Campos Salles, 371 
Vila Boaventura - Jundiaí - SP 
CEP: 13201-814 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Prestar serviços médicos na especialidade de cardiologia vascular para realização 
de procedimentos cirúrgicos em cineangiocoronariografia e intervenção coronária 
percutânea para os pacientes do Hospital Regional de Jundiaí, contemplando 
atividades assistenciais. 
3.2 - A empresa deverá realizar em média 40 (quarenta) cateterismos cardíacos e 8 
(oito) angioplastias coronarianas mensais. A quantidade de procedimentos poderá ser 
alterada, quando houver necessidade da CONTRATANTE, sendo previamente acordado 
entre as partes. 
3.3 - A empresa CONTRATADA deverá contar com profissionais capacitados para a 
prestação de serviços médicos na especialidade de hemodinâmica. 
3.4 - Os serviços deverão ser prestados pelos sócios ou profissionais contratados pela 
CONTRATADA, e atuarão para o cumprimento desta prestação de serviços. 

4 
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3.5 - Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE. 
3.6 - Todos os aparelhos e equipamentos necessários para a prestação deste serviço 
são de propriedade da CONTRATANTE. A CONTRATADA poderá inspecionar as 
instalações da CONTRATANTE antes da apresentação da proposta, em horário 
previamente agendado, que deverá ocorrer pelo menos 3 (três) dias antes do 
encerramento do prazo para a apresentação da proposta, devendo declarar que está 
ciente dos equipamentos existentes e suas condições estão adequadas para a 
prestação dos serviços objeto deste contrato. 
3. 7 - A CONTRATANTE fornecerá os insumos e materiais necessários para a realização 
desta prestação de serviços e todo o suporte administrativo necessário. Exceto os 
insumos abaixo, aos quais serão fornecidos pela CONTRATADA: 
• Cateter balão; 
• Stent; 
• Cateter guia diagnóstico e terapêutico; 
• Fio guia e introdutor. 
3.8 -A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos no 
Hospital Regional de Jundiaí, tais como receituários, atestados e formulários de uso em 
prontuário. 
3.9 - O controle desta prestação de serviços será feito através de relatório mensal das 
atividades executadas pela CONTRATADA. Este relatório será avaliado e aprovado por 
profissional a ser designado pela CONTRATANTE. 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1- Obedecer rigorosamente este EDITAL e todas as cláusulas do contrato. 
4.2 - Disponibilizar à CONTRATANTE a mão de obra para execução dos serviços a 
serem contratados. 
4.3 - Os profissionais deverão ser do mais alto nível técnico, com experiência 
profissional na área, comprovada através do currículo vitae, que deverá ser 
encaminhado juntamente com a proposta e sempre que se solicitado pela 
CONTRATANTE deverá ser disponibilizado. 
4.4 - Selecionar e preparar rigorosamente os profissionais que irão prestar os serviços 
na CONTRATANTE. 
4.5 - Encaminhar profissionais com experiência, responsáveis pelos serviços, com 
missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. 
4.6 - Os profissionais que atuarão para o cumprimento desta prestação de serviço 
deverão enquadrar-se em critérios de qualificação previamente estabelecidos entre as 
partes, sendo que a CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar a substituição 
de membro da equipe da CONTRATADA. 
4. 7 - Informar por escrito os nomes dos profissionais que estarão prestando serviços, 
assim como seu currículo e Inscrição no Conselho Regional de Medicina e os 
respectivos diplomas e títulos devidamente registrados e habilitados. Mensalmente 
deverá ser informado a CONTRATANTE qualquer alteração nos profissionais que 
estarão prestando serviços. 
4.8 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela correta e adequada 
execução dos serviços, com observância de todos os termos e condições previstos no 
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CONTRATO, observando em todas as fases de tratamento e assistência aos pacientes, 
os regulamentos, os códigos de ética médica, os manuais e a legislação aplicável, bem 
como a boa técnica. 
4.9 - A CONTRATADA deverá preencher toda a documentação referente ao 
atendimento prestado ao paciente, bem como os documentos necessários ao correto 
e legítimo processo de faturamento ao convênio SUS. 
4.10 - A CONTRATADA poderá fazer uso do refeitório da CONTRATANTE para fornecer 
refeição aos seus prepostos, sendo que as refeições serão pagas no local. 
4.11 - Responsabilizar-se pelo bom funcionamento dos equipamentos e materiais da 
CONTRATANTE necessários para a execução dos serviços objeto do contrato. 
4.12 - Responsabilizar-se pelo ônus causado por mau uso dos equipamentos e 
materiais da CONTRATANTE necessários para a execução dos serviços objeto do 
contrato, após a apuração administrativa e comprovada a sua responsabilidade. 
4.13 - Cumprir as normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE. 
4.14 - Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços. 
4.15 - Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 
reclamações sobre seus serviços. 
4.16 - Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, resoluções e portarias 
federais, estaduais e municipais pertinentes à presente prestação dos serviços ora 
contratados, bem como as normas internas da CONTRATANTE, sendo a única 
responsável por quaisquer ônus decorrentes de infrações a que houver dado causa. 
4.17 - Cooperar e participar de todos os programas e prêmios de controle de qualidade 
que a CONTRATANTE venha a instituir ou participar, seja interno ou externo, 
disponibilizando documentação atualizada pertinente a sua atividade, fornecendo 
materiais, adequando processos, participando de treinamentos, entre outras ações 
que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para a execução dos serviços objeto do presente EDITAL, a CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1 - Supervisionar os serviços contratados através de elementos designados pela 
própria CONTRATANTE. 
5.2 - Comunicar por escrito qualquer falta ou deficiência, que deverão ser corrigidos 
imediatamente pela CONTRATADA. 
5.3 - Disponibilizar crachá de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA, bem como 
aventais de uso exclusivo no ambiente hospitalar pelos médicos eleitos pela 
CONTRATADA para prestar serviços para a CONTRATANTE. Os aventais e crachás são 
de uso exclusivo nas instalações do Hospital Regional de Jundiaí. 
5.3 - Atestar a realização dos serviços prestados para fins de pagamento, de acordo 
com o prazo contratual. 
5.4 - Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando
lhe acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus 
funcionários e os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações 
estabelecidas no CONTRATO. 
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5.5 - Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente 
venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a 
executar. 

6. AUDITORIA E CONTROLE 

6.1 - A avaliação e controle dos serviços prestados pela CONTRATADA será feito 
através de instrumento desenvolvido e elaborado pela CONTRATANTE, sendo que 
CONTRATANTE e CONTRATADA designarão prepostos para procederem 
periodicamente essa avaliação dos serviços executados. 
6.2 - A auditoria dos serviços pela CONTRATANTE tem caráter de alinhamento entre 
as partes e identificação de oportunidade de melhorias na prestação dos serviços e 
não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer 
inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 
6.3 - O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria da CONTRATADA 
terá livre acesso aos locais de prestação do serviço. 

Dra. Lígia P 01· 
Dire o cnica 

IRSSL - Hospita egional de Jundiaí 

7 
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IYI INSTITUTO DE DIAGNóSTICO CARDIOVASCULAR S/S LIDA 

CARTA PROPROSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE HEMODINÂMICA 

Jundiaí, 08 de Março de 2016. 

Prezada Ora. Lígia Paioline Bambirra: 

O Instituto de Diagnóstico Cardiovascular oferece seus serviços de 

cineangiocoronariografia e intervenção coronária percutãnea de acordo com a 

solicitação efetuada, atendendo a atual demanda de 40 (quarenta) cateterismos e 

8 (oito) angioplastias, sendo possível aumentar este número conforme a demanda 

exigir. 

Atenciosamente, 

/2 
Mãrcio Augusto Truffa 

Instituto de Diagnóstico 

Cardiovascular 

Rua XV de Novembro, n.0 865 - Centro - Jundiaí - SP - CEP 13201-905 
TEL.0XX-11-4527-6081- FAX: 0XX-11-4587-0697 

\ 
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191 INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO CAIIDIOVASCULAR S/S LTDA 

1 - Dados da empresa 

O Instituto de Diagnóstico Cardiovascular (IDC) S/S L TOA, atua há 35 anos 

na prestação de serviços médicos, diagnóstico e tratamento cardiovascular. Tem 

como missão prestar assistência à saúde do ser humano com respeito e 

dedicação, fornecendo um serviço qualificado que assegure sua integridade. 

2 - Objetivo da prestação de serviço 

O objetivo do IDC consiste em atender pacientes de todas as faixas etárias 

com indicação de cineangiocoronariografia e angioplastia coronariana. 

3 - Regime de execução 

Conforme o solicitado, o IDC se propõe a realizar mensalmente 40 

(quarenta) cateterismos cardíacos e B (oito) angioplastias coronarianas à 

população atendida pelo Hospital Regional de Jundiaí, podendo aumentar 

eventualmente esse número conforme a demanda exigir. Para isto, faz-se 

necessário a estruturação da sala de admissão e preparo dos pacientes, sala de 

exames, sala de recuperação pós exame, conforme mobiliário, equipamentos, 

instrumentais e materiais descritos nos anexos 1- 3. 

Rua XV de Novembro, n.0 865 - Centro - Jundiaí - SP - CEP 13201-905 
TEL. 0XX-11-4527-6081- FAX: 0XX-11-4587-0697 



191 INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR SIS LTDA 

4 - Metodologia 

O serviço será realizado por médicos hemodinamicistas mediante 

agendamento prévio dos exames, podendo ser realizado atendimentos de 

urgência conforme necessidade do serviço. 

No momento do agendamento, o paciente deverá ser orientado quanto 

alguns cuidados e preparos especiais üejum, suspensão de medicamentos, 

dessensibilização em casos de alergias, etc). Na admissão, o paciente deverá ser 

preparado pelo profissional técnico de enfermagem e encaminhado à sala de 

exames. Durante o procedimento, serão necessários dois profissionais técnicos de 

enfermagem; um profissional deverá auxiliar o médico, fornecendo os materiais de 

maneira asséptica e organizada, enquanto o outro profissional deverá permanecer 

no apoio ao procedimento, bem como realizar anotações de enfermagem, início e 

término do exame, tipo de procedimento, nome dos profissionais em sala, anotar e 

dar baixa nos materiais utilizados durante o exame. 

Após o término do procedimento, o paciente deverá ser encaminhado à sala 

de recuperação a fim de ser retirado o introdutor utilizado e aguardar a liberação 

da alta após repouso de cinco horas. 

5 - Tabela proposta 

PROCEDIMENTO VALOR 
Cateterismo cardíaco R$ 768.40 
Anaioolastia Coronariana sem Stent R$ 2.666,74 
Angioplastia Coronariana com Stent R$ 4.802,97 
Angioplastia Primária R$ 4.983,37 

Rua XV de Novembro, n.0 865 - Centro - Jundiaí - SF - CEP 13201-905 
TEL. 0XX-11-4527-6081- FAX: 0XX-11-4587-0697 



191 INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR SIS LTDA 

6 - Das exceções 

O SUS não oferece cobertura para alguns medicamentos e materiais, que 

quando utilizados deverão ser suportados pelo hospital, são estes: tirofibam, 

indefletor {manômetro), válvula hemostática {Y), extrator de trombos, balão não 

complacente, laço de retirada de corpo estranho. No entanto, cateter balão, stents, 

cateteres guia diagnóstico e terapêutico, fios guia e introdutores, serão suportados 

pelo Instituto de Diagnóstico Cardiovascular. 

7 - Serviços Adicionais 

Ressalto que existe a possibilidade de posterior ampliação do serviço 

prestado para os casos de neurointervenção, tratamento percutâneo de 

cardiopatias congênitas, estudo eletrofisiológico e ablação, conforme a 

complexidade e a demanda identificadas. 

Atenciosamente, 

~~k.t~ 
Instituto de Diagnóstico 

Cardiovascular 

Rua XV de Novembro, n.0 865 - Centro - Jundiaí - SP - CEP 13201-905 
TEL.0XX-11-4527-6081 - FAX: 0XX-11-4587-0697 



INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR SIC L TDA 
Rua 'x:,./ de Novembro, 865 - Centro - Jundiaí - SP - Cep: 13201-905 - Fone/Fax: (11 )4587-0697 

ANEXO 1 

BOMBA INJETORA DE CONTRASTE 

CARDIOVERSOR 

CARRO DE ANESTESIA 1 
CARRO DE PCR 

ESTETOSCÓPIO 1 
MESADEMAYO 1 

MESA CIRÚRGICA 

ARMÁRIOS P/ ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE MAT. E MED. conforme necessidade 

POLÍGRAFO 1 

CARDIOVERSOR 

CARRODEPCR 1 

ELETROCARDIÓGRAFO 

ESFIGMOMANÔMETRO 1 
ESTETOSCÓPIO 1 
APARELHO DE DEXTO 

TERMÔMETRO 1 

MACA DE TRANSPORTE 2 

TORPEDO DE 02 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 1 

MONITOR MUL TIPARÂMETROS ECG PNI e S 02 4 

CABO DE BISTURI 4 

CUBA RIM 4 
4 

PIN A KELL Y CURVA 4 
PIN APEAM 4 

PORTA AGULHA 4 

TESOURA 3 

BANDEJA DE MEDICA ÃO 1 

CAIXA DE PEQUENA CIRURGIA 1 

085: O atual levantamento considerou uma sala de exame e uma sala de recuperação 

pós exame com 4 leitos. 



INSTITUTO DE OIAGNÔSTICO CARIJIOVASCULAR SIC I.TOA 
Rua XV de NOY6'rn~ro. 865- eimtw- J1,mór.i!- SP- cep· 13201-!!05-- Font/Faic: (11)4587-0097 

ANEX02 

··• · · ~téRJA:C;i!s,i:/;Qílt,< :,: :'.'f\ltiíctjiifê} ',<' ,-; ,;~Â'l:têl'MGnsiií 
l .õ.nu!ha de DUn1'!io (metall unid. 20 
Aaull'r.l 13X4,5 unkt 20 
Anulha 30x7 unid. 100 
An, 1!ha 41))(12 unid, 400 
Algodão em bola saco 2 

Anaiokít hk46T ex. 1 
11 '""'relho de Barbear unid. 40 
Caixa luva orocedimento Ç)(. 10 

Camoo ..........-... rio estéril 25 x 28 unid. 40 
Cateter óculos oxiaénio unid. 15 
Comr>ressa ""= 7 5 X 7 5 estil unid. 500 
Coniunto de T ransdutot unid, 5 
Eletrodo adulto uníd. 250 
Eauioo bomba infuSáo unid. 10 

Eauioo bomba infusão fotossensível unid 20 
Eauioo bUreta unid. 1 
fiquinn lntrafix Primeline Afr IL Sim unid. 100 
Eauino -'ifix unid. 5 
E.soaradra""' unld. 5 
Extensor bomba alta ,_,,.,_.,a,., unid. 50 
Extensor PVC 2mts unid. 20 
Fío monorwlon n" 4.0 unid. 10 
Fita oara Oestro ex. 1 

Garrote unid. 3 
Gel o/eletrodo ~rs Ira. 20 
Impermeável unid. 50 
tndefletor (manómetro) unid. 10 
lnsvte nº 16 {sem d/cnn<tltivo de unfd. 50 
lnsvte nº 18 un!d. 10 
lnsvte n" 20 tsem d~itivo de ~uran~\ unid. 10 
lnsvtenº 22 un!d, 50 
Lâmina bisturi nº 11 un!d. 50 
Luva ciruroiea nº 7 .O un!d. 50 
Luva eiruraica n" 7 .5 unid. 100 
Luva ciruraica nº 8.0 unid. 50 
Manifold unid. 50 
Micrnnnre unld. 5 
Perfusor set 120cm unid. 50 
Saco ru:1ra Comando(kit) unid. 50 
Serinaa 10ml {BD com roscal unid. 150 
Seri,.,,..., 20ml un!d. 50 
Serinmi 1ml unld. 20 
Serinaa3ml unid. 80 

Serinaa5ml unid. 50 
Serinaa60ml unid. 5 
Serinna bomba inlm .. ra de contraste unid. 40 

Serin""' de Gasometria uníd. 10 
Sonda de asDira.-.1.0 no. 12 unid, 5 
Sonda de a,,.,,;ra,-,3n no. 14 unid, 5 
Suoorte aDarelho unid. 50 
T ensoolast 1 O cm unid. 10 
Tomeirlnha 3 vias unid. 50 
Válvula hemostãtlca I n unid. 10 

unid. 
unid. ~a" 
unid, 1 

,, ,; [\\ .) 

unid. 2 
C,C)(,11• 

unid, 2 \\~S'!Jt 
unid. 2 
unid. 2 
unid 1 
unid. 1 
unid. 1 

Lâminas de Larin ·on°4ourva unid 1 
Mandril unid. 2 
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ANEX03 

· ... · IIIEDICIIIMl;lil'fOS' tin'DQUEB \';,-{' : _, ,,;_üritààôêi:- ~ · :.;_:,.Qwfnttdàdê:Meosal 
MS comn. 10 
Adenosina amo, 5 
Adrenalina 1:1000 1ML amn, 20 
Am.1a destilada - 10ml unid. 100 
Aaua destilada - 250ml fr. 5 
Aminofilina amo, 2 
Ancoron amo. 10 
Anlodioina 5ma como. 10 
Atenolol 50ma como. 5 
Atrooina amo, 60 
Bícarbonato de Sódio 10% 10ml amo. 2 
Bicarbonato de sódio 8.4% 250ML fr. 1 
Brilinta como. 25 
Caooten 12 5ma como. 20 
Caooten 25mo comn. 20 
Cloreto de ootâssio 19 1% amo. 2 
Cloreto de Sódio 20% amo. 2 
Contraste iônico -100ml fr. 100 
Contraste iônico - 50ml fr. 50 
Contraste nao iõnico - 100ml fr. 100 
Contraste não iônico - 50ml fr. 50 
Contraste não iônico isosmolar - 100ml fr. 100 
Contraste não iõníco isosmofar - 50ml fr. 50 
Oecadron fr. 5 
Diazeoan 1 Orna amo. 2 
Diazenan 10ma como. 2 
Dimorf amn. 2 
Oicirona amo. 15 
Oioirona~ fr. 2 
Dolantfna 1 OOmo amo. 2 
Donamina amo. 5 
Oramln B6 DL amo. 2 
Dobutemina ame. 2 
Oarmonid 15mn amn. 2 
Efedrin amo. 1 
Effient eomo. 10 
Etomidato amo. 2 
Feneroan amo. 5 
Fentann amo, 2 
Flebocortid - 500ma fr. 45 
Glicose25% amo. 4 
Glicose 50% amn. 4 
Gluconato de C.{ilclo 10% 10 ml amo. 2 
Heuarina - 5000Ul/ml fr. 40 
Insulina humana reoular 100 Ul/ml 10 mL amo. 1 
lsord~ 5mn como. 10 
Kefazol 1a fr. 1 
Lasix amo. 5 
Losartana 50mn como. 10 
Monccord1l amo. 10 
Ninride amn. 2 
Noradrenalina amo. 4 
Plasil amo. 5 
Plavix como. 25 
Polaramine como. 10 
Protamina amo. 5 
A:anitidina amn. 10 
Sob.leão rinaer lactato - 500ml fr. 4 

Soroflsi6Iocico O 9%-:i fr. 2 
Soro fisióloaico O 9% - fr. 150 
Soro fisióloaico o 9% - 1 Ir.. 50 
Soro fislóJo{lico O 9% - 0ml amo. 40 
Soro Glicosado 5% - 250ml fr. 2 
Sulfato m 0 "nésio amo. 4 
Tirofiban O 25mntml fr. 4 
Tramai 1 OOma amo. 2 
Tridíl •-". 10 
Xilocaina aeléia tubo 1 
Xilocaina SN 2% - 20ml Ir. 50 
Zofran amo. 4 

Alcool 70% (dose unitária) Ir. 50 
Clorexidíne D....,ermante 2% (dose unitâria) fr. 50 
Clorexidine Alcóolica O 5% ídose unit.árial fr. 50 





























































































































































































 
 
 

ANEXO II 
Proposta Técnica e Comercial da CONTRATADA 

 
1. Este Anexo é composto pela proposta Técnica e Comercial contendo orçamento e descrição dos serviços a 
serem prestados. 
 
2. O documento é  o seguinte: 
(a) Orçamento (Técnico Comercial)  ENS20-00100. 
 

Página 23 de 28 
 
SP - 4928648v4  

DocuSign Envelope ID: F0326B20-8E0D-4EB0-8E90-5606E263D62ADocuSign Envelope ID: C11CB038-5879-4938-A157-B7B35B5E46ABDocuSign Envelope ID: 30FEB11F-AC84-4A2D-A815-6369817A0E4E



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Página 24 de 28 
 
SP - 4928648v4  

DocuSign Envelope ID: F0326B20-8E0D-4EB0-8E90-5606E263D62ADocuSign Envelope ID: C11CB038-5879-4938-A157-B7B35B5E46ABDocuSign Envelope ID: 30FEB11F-AC84-4A2D-A815-6369817A0E4E



 
 
 

ANEXO III 
Instruções de Preparo e Coleta da CONTRATADA 

 
1. Este Anexo é composto pelo arquivo oficial elaborada pela CONTRATADA contendo instruções referente 
ao preparo, coleta e envio das amostras 
2. Os documentos são os seguintes: 
(a) CVD-DOC0010 Instruções de Preparo, Coleta e Envio PareCovid 
 
3. O anexo descrito são parte integrante e indissolúvel deste contrato. 
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