
Anexo 6 – Critérios para Julgamento do Programa de Trabalho 

 
 

QUESITO  NOTA CRITÉRIO  PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Tempo de atuação da entidade na 
prestação de serviços de pronto 
atendimento ou urgência e emergência. 
(Unidades de Pronto Atendimento e 
Hospitais com Pronto Atendimento ou 
Pronto Socorro) 
 
Obs.: Deverá ser comprovado mediante 
cópia do instrumento contratual. Não 
serão aceitas declarações. 
 

P1 De 12 (doze) meses a 24 (vinte 
e quatro) meses. 

3 

Acima de 24 (vinte e quatro) 
meses até 36 (trinta e seis) 
meses. 

4 

Acima de 36 (trinta e seis) 
meses. 

5 

Quantidade de estabelecimentos de 
saúde com serviço de urgência e 
emergência (Unidades de Pronto 
Atendimento e Hospitais com Pronto 
Atendimento ou Pronto Socorro) 
gerenciados nos últimos 5 (cinco) anos. 
Obs.: Deverá ser comprovado mediante 
cópia do instrumento contratual. Não 
serão aceitas declarações. 

P2 Um ponto por serviço 
gerenciado até o limite máximo 
de 10 (dez). 

10 

Recursos Humanos estimados, 
apontando por postos de trabalho 
distribuídos nos turnos de trabalho e 
dias da semana de forma compatível 
com o volume de atendimentos 
esperado. 

Tabela de Cargos e Salários contendo a 
proposta para os profissionais 
contratados pela interessada, em todos 
os níveis hierárquicos, explicitando 
todos os benefícios e encargos 
envolvidos. 

 

P3 Será avaliada a compatibilidade 
da distribuição dos recursos 
humanos durante os turnos de 
trabalho em relação à 
expectativa de atendimentos e 
de consultas médicas diárias, 
descritos nos Anexos 1, 2 e 3 
deste edital e a consonância dos 
salários propostos com 
indicadores específicos 
divulgados por entidades 
especializadas em pesquisa 
salarial existentes no mercado, 
respeitando os critérios 
comparativos de porte e 
complexidade da unidade a ser 
gerenciada. 

Este quesito será poderá ser 
classificado como: Adequado 
(10 pontos) ou Não Adequado (0 
pontos). 

10 



Plano de Implantação do Núcleo de 
Segurança do Paciente (NSP) 

P4 Ações voltadas à promoção, 
prevenção, controle e mitigação 
de incidentes. 

2 

Ações voltadas à articulação 
dos processos de trabalho 

1 

Ações voltadas à articulação 
das informações que impactam 
nos riscos ao paciente 

1 

Proposta dos Fluxos Assistenciais 
Internos da UPA 

 

P5 0,5 (meio) ponto por item 
abordado, conforme descrição e 
orientações contidas no Anexo 
7 (item 2.2) deste edital 

5 

Propostas de Rotinas para Manutenção 
Predial e de Equipamentos 

P6 Apresentação do plano de 
manutenção (preditiva - 1 ponto, 
preventiva - 1 ponto e corretiva - 
1 ponto) 

3 

Proposta de Monitoramento e 
Segurança Patrimonial 

P7 Apresentação do plano de 
monitoramento – 1 ponto e 
vigilância presencial – 2 pontos. 

3 

O julgamento da proposta técnica terá nota máxima de 40 pontos, conforme a pontuação 
acima indicada e somada segundo a fórmula: NPT= P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7 (NPT= 
Nota da Proposta Técnica) 


