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RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 

PRONTO SOCORRO DR MANOEL PERES BAZAN - JUQUIÁ 

 

Chamamento Público sob nº 02/2021 

Processo Administrativo nº 35/2021 

Objeto: Contratação de Organização Social para a prestação de serviços técnicos de  

operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na Unidade 

de Pronto Socorro Dr. Manoel Perez Bazan. 

Proponente: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM 

SAÚDE - IGATS, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ do MF sob nº 

12.043.445/0001-38 

 

Juquiá localiza-se na microrregião de Registro entre São Paulo e Curitiba, faz divisa com 

Iguape e Tapiraí, sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 18.908 

habitantes. 

O Pronto Socorro Dr Manoel Perez Bazan Juquiá encontra Cadastro Nacional de   

Estabelecimento de Saúde realizando o atendimento de urgência e emergência, 

observação clínica, serviços de    apoio diagnóstico e terapêuticos e SADT, através de  

demandas espontâneas. 

 

Eis a breve síntese dos serviços que nortearão a e 

    A atuação do IGATS é norteada pelos seguintes valores: 

 ● Comprometimento, respeito e profissionalismo na forma como promovemos os 

cuidados na Saúde, Educação, Esporte e Lazer. 
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 ● Perseverança incansável na busca dos mais altos níveis de qualidade de tratamentos 

através de um processo de melhoria contínua, evidenciando o poder do trabalho em 

equipe. 

 ● Honestidade, ética e transparência a todo relacionamento entre profissionais da Saúde, 

Educação, Esporte e Lazer e a população.  

● Responsabilidade pelo ganho dos recursos comunitários pelo trabalho eficiente e custo 

efetivo.  

● Democratizar o acesso à Saúde, Educação, Esporte e Lazer para todos sem distinção de 

sexo, raça, crença e orientação sexual. 

 

 

CONHECIMENTO DO OBJETO 

 

De acordo com o dispo to no termo de referência, o hospital possui as seguintes 

dependências físicas: 3 consultórios, sendo 1 com mesa ginecológica; 1 sala de 

estabilização com 2 leitos; 2 salas de curativo; 1 sala de sutura; 1 sala de  gesso; 1 

sala de medicação e reidratação; 1 sala de inalação; 1 dispensário de medicação; 1 sala 

de RX; 1 refeitório; 2 salas administrativas; 1 sala de reunião; 1 almoxarifado 

diversos; 1 sala de enfermagem; 1 repouso médico; 1 repouso motorista; 1 sala para 

arquivo de prontuários; 6 DML; 1 lavanderia; 1 sala de manutenção; 1 setor de 

cozinha; 1 refeitório; 1 sala nutricionista 1 almoxarifado de alimentos; 1 setor de 

esterilização; 2 vestiários de funcionários; 1 sala de assistente social; 1 sala de utilidades. 

 

Possui ainda, 06 leitos de observação, sendo 02 pediátrico, 02 masculinos, 02 

femininos e 01 isolamento. 
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De acordo com as informações fornecidas por esta municipalidade, a produção média 

mensal da assistência prestada no Pronto Socorro Dr. Manoel Peres Bazan no período 

de Janeiro a Dezembro/2018 foi de 17.929. 

 

                      Em apertada síntese, o objeto em tela, consiste na execução de atendimentos 

de urgência e emergência em geral, adulto e pediátrico, de baixa e media complexidade, 

em conformidade com os regulamentos do Sistema Único de Saúde – SUS, envolvendo 

acolhimento, classificação de risco, procedimento médicos e de enfermagem, como 

investigação diagnostica, tratamento e processos assistenciais da enfermagem e ainda 

serviços de apoio e diagnostico, mediante a realização de exames complementares 

necessários para o diagnostico ou a coleta de materiais, e realização de procedimentos 

terapêuticos imediatos imprescindíveis no atendimento da emergência e estabilização do 

paciente, bem como encaminhamento e transporte a unidade hospitalar de referência de 

maior complexidade. 

                    Ademais, serão realizadas ainda, os serviços de nutrição; higienização, de 

rouparia e lavanderia; manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos 

hospitalares, bem como, manutenção predial, hidráulica e elétrica; aquisição de 

medicamentos, materiais de consumo e todos os insumos necessários ao desenvolvimento 

da Atividade da Unidade; Programação Visual da Unidade; sistema informatizado de 

atendimento ao usuário. 

 

A Unidade de Pronto Socorro Dr. Manoel Perez Bazan, funcionará, ininterruptamente, 

24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Será unidade 

de atendimento por demanda espontânea e referenciada. 

Ademais, serão realizados ainda, os serviços de nutrição, higienização, de rouparia e 

lavanderia; de médicos hospitalares, manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos, bem como aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares, 

manutenção predial, hidraulica e eletrica e todos os insumos necessários ao 
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desenvolvimento da atividade na Unidade; programação Visual da Unidade; sistema 

Informatizado de atendimento ao usuário. 

Para alicerçar o desenvolvimento do objeto alhures, será criado e mantido 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA, disponibilização e manutenção do 

programa de Prevenção de Risco Ambientais- PPRA com a emissão de LTCAT- 

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho e o programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional- PCMSO; plano de coleta de resíduos de serviço de 

saúde e o programa de educação permanente com capacitação de acordo 

com os diversos temas relacionados a todas as áreas e pertinentes  aos serviços 

hospitalares como humanização, atendimento e procedimentos. 
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