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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018 - SES/DF

 

VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018-SES/DF, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) QUE TEM POR OBJETO
ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 6.270, DE 30 DE JANEIRO DE 2019, E NOS TERMOS DA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS REVISÕES E
MODIFICAÇÕES, PARÁGRAFO PRIMEIRO, PROMOVER ALTERAÇÃO TOTAL O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO.

 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.700/0001-08, denominada CONTRATANTE, com sede no
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste ato por LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ , na qualidade
de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 06 de junho de 2022, publicado na Edição nº 47-A do DODF, de 06 de junho de
2022, pg. 3, e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.481.233/0001-72, en�dade civil sem fins lucra�vos,
qualificada como Serviço Social Autônomo, doravante denominada IGESDF, com sede na ST SMHS Área Especial – Quadra 101 – Asa Sul- Brasília, neste ato representado por
sua Diretora-Presidente, Sra. MARIELA SOUZA DE JESUS, portadora da Célula de Iden�dade n° 1.056.922 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n° 374.391.463-87, têm entre si justo e
avençado e celebram por força do presente instrumento, o Vigésimo Terceiro Termo Adi�vo ao Contrato nº 001/2018-SES/DF, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Termo Adi�vo tem por objeto a suplementação de créditos orçamentários des�nados a implantação do atendimento fisioterapêu�co em Saúde da Mulher,
com acompanhamento do parto e pós-parto no hospital Regional de Santa Maria, advinda da emenda parlamentar da Deputada Jaqueline Silva, conforme Plano de Trabalho
(95499571) e aprovado por meio do  Termo de Aprovação 29 (96663765) e Termo de Aprovação 24 (96828166). 

2.2. O valor total do repasse será de R$ 49.776,00 (quarenta e nove mil setecentos e setenta e seis reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no
Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto.

2.3.  Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

 

Emenda Parlamentar Programa de Trabalho GND  Valor Sub�tulo O�cio do
Parlamentar

05086.01 JAQUELINE
SILVA 10.302.6202.9107.0197 445042

R$
49.776,00

 

APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER DO HOSPITAL REGIONAL DE
SANTA MARIA Nº 5044 (91778748)

 

2.4. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de
Gestão.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I Unidade Orçamentária: 23901

II Programa de Trabalho: 10302620291070197

III Elemento de Despesa: 445042

IV Fonte de Recursos: 100000000

V Valor Inicial: R$ 49.776,00

VI Nota de Empenho: 2022NE12331

 VII Data de Emissão: 15/12/2022

VIII Modalidade do Empenho: 3 - Global

IX Evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente Termo Adi�vo terá vigência a contar da sua assinatura.     

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente ajuste.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

6.1. A eficácia do presente Termo Adi�vo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias do prazo daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal.

6.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de
dezembro de 2012.
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7. ANEXO I - LISTAGEM DE ITENS / CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

 
1. OBJETO (ATÉ 500 CARACTERES)
Implantação do atendimento fisioterapêu�co em Saúde da Mulher, com acompanhamento do parto e pós-parto no hospital Regional de Santa Maria. 
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL (ATÉ 500 CARACTERES)
Trata-se de programa que dispõe sobre a permanência de fisioterapeutas na maternidade e centro obstétrico do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)e a adequação do serviço ambulatorial de
fisioterapia uroginecológica para atendimento às possíveis intercorrências dessas mulheres seguindo Nota Técnica - Critérios de encaminhamento de Pacientes para Realização de Consulta
Fisioterapêu�ca em Uroginecologia no Adulto. 
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO (ATÉ 500 CARACTERES)
A presença do profissional fisioterapeuta na assistência à mulher parturiente e puérpera é de grande valia para o público que recebe o atendimento, para a equipe mul�profissional de assistência e
para a ins�tuição, por trazer bene�cios que impactam todas essas camadas envolvidas no processo de cuidado do pré-natal ao pós-parto.
3. JUSTIFICATIVA (ATÉ 500 CARACTERES)
A presença do fisioterapeuta no momento do parto e no pós-parto pode trazer inúmeros bene�cios, quais sejam: Redução das taxas de cesáreas, tendo em vista que a média de cesarianas brasileira
é a 2ª maior do mundo;Facilitação do processo de humanização da assistência ao parto; Redução das taxas de fadiga materna e sofrimento obstétrico; Redução e/ou controle de morbidades
associadas ao ciclo gravídico-puerperal; Menor tempo de internação para gestantes de alto risco e puérperas; Maior interdisciplinaridade na assistência; Impactos na redução de analgesia
farmacológicas, na redução da u�lização de centros cirúrgicos e redução na segunda fase do trabalho de parto; Redução de traumas perineais e de disfunções pélvicas – como disfunções sexuais,
incon�nência urinária e fecal, distopias genitais – a longo prazo; Maior sa�sfação da mulher com o parto, equipe e ins�tuição que prestou a assistência.
4. DADOS GERAIS
4.1 INTERESSE RECÍPROCO (ATÉ 500 CARACTERES)
Redução das desigualdades regionais e intrarregionais e promoção do desenvolvimento territorial sustentável, respeitando as iden�dades e a diversidade cultural; Redução das taxas de
cesáreas; Facilitação do processo de humanização da assistência ao parto. Equipar o ambulatório para o atendimento em fisioterapia uroginecológica que hoje atua sem equipamentos de
eletroterapia.
4.2 DIRETRIZ DO PROGRAMA (ATÉ 500 CARACTERES)
O projeto está alinhado com as diretrizes e os princípios da rede Cegonha, da Inicia�va Hospital Amigo da Criança e com o descri�co de Cuidados ao Parto e Nascimento de Risco Habitual e de Risco
do Portal de Boas Prá�cas.
4.3 PÚBLICO-ALVO (ATÉ 500 CARACTERES)
Parturientes e puérperas elegíveis para atendimento na região sul.
4.4 PROBLEMA A SER RESOLVIDO (ATÉ 500 CARACTERES)
Dar assistência à mulher no momento do trabalho de parto e no intraparto - ajudando a parturiente com as posições e movimentos corretos a sen�r menos dor e acelerar o trabalho de parto; no pós
parto imediato, verificando se houve lacerações e danos musculares durante o parto para tratamento imediato; e no pós-parto tardio – realizando a reabilitação corporal para o retorno do corpo ao
estado pré-gravídico de forma fisiológica e mais rápida no ambulatório - seguindo Nota Técnica - Critérios de encaminhamento de Pacientes para Realização de Consulta Fisioterapêu�ca em
Uroginecologia no Adulto. 
4.5 RESULTADO ESPERADO (ATÉ 500 CARACTERES)
Redução das taxas de cesáreas - medido através de indicadores e comparados mês a mês, comparando com períodos prévios à implantação do serviço.
Facilitação do processo de humanização da assistência ao parto;
Outros indicadores estão sendo construídos junto à ABRAFISM (Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher) e ao CREFITO-11 que estão acompanhando o processo de implantação do
serviço no HRSM e têm a intenção de usar indicadores padronizados nas maternidades que implantarem o serviço.
5. VALOR TOTAL DO PROJETO
R$49.776,00 (quarenta e nove mil setecentos e setenta e seis reais)
6. EM CASO DE OBRA:
6.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA DA OBRA (ATÉ 5000 CARACTERES)
não se aplica
6.2. INDICAR METRAGEM DA ÁREA
não se aplica
6.3 INDICAR O VALOR UNITÁRIO DO METRO QUADRADO
não se aplica
7. EM CASO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO:
7.1 LISTAGEM DE ITENS
Instrução: Descrever cada item e inserir Setor e Ambiente. No caso da Saúde, descrever conforme relação no SIGEM/RENEM para o aceite pelo Ministério da Saúde. Acrescentar ou apagar linhas
conforme o número de itens.

Item Descrição Setor Ambiente Qntd. Valor
Unitário Valor Total

01 Laser Terapêu�co Sem
Fio

equipamento de laserterapia para irradiar laser de baixa
intensidade Vermelho e Infravermelho SIMULTÂNEOS. É uma
peça de mão recarregável, sem fio, não necessitando de canetas
para acoplar. 

Tensão de alimentação: bivolt
Comprimento de onda laser vermelho: 660nm +10nm
Potência ú�l de onda de laser vermelho: 100mW +20%
Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm
+10nm
Potência ú�l emissor laser infravermelho 100mW =20%
Itens que acompanham:
01 peça de mão (Therapy EC);
01 Base para a peça de mão;
01 Bateria;
01 Fonte de alimentação (carregador de bateria);
01 Guia do usuário;
03 Pulseiras ILIB;
03 Espaçadores;
01 Óculos de proteção verde (profissional);
01 Óculos de proteção pequeno (paciente);
01 Estojo Slim para transporte;
A recarga é feita diretamente no equipamento pela Fonte
de energia.

Serviço de Saúde Funcional

Centro
obstétrico,
maternidade
e ambulatório

3 R$5.220,00 R$15.660,00

02 Eletrodo Rolo de eletrodo De Silicone 5cm x 1m para Eletroterapia Serviço de Saúde Funcional
Centro
obstétrico e
ambulatório

3 R$140,00 R$420,00

03 Aparelho de TENS/FES e
BURST portá�l com 2
canais.

Aparelho u�lizado na prá�ca clínica para alívio sintomá�co e
tratamento da dor crônica, Aumento a circulação sanguínea local,
Alívio sintomá�co da dor pós-traumá�ca aguda, dor pós-
operatória aguda.

Material: Metal e Polipropileno
Potência:

Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz
Potência de Entrada: 85 VA
Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Fast Ac�on
Classe Elétrica: CLASSE II
Proteção elétrica: TIPO BF

Serviço de Saúde Funcional centro
obstétrico

3 R$640,00 R$1.920,00
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Quan�dade de canais: Uma saída para 2 canais
independentes em amplitude
Frequência: 50 / 60 Hz
Voltagem: Bivolt (automá�co)
Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm (L x P x A)
Peso: 1,85Kg

04 ELETROESTIMULADOR
UROGINECOLÓGICO E
BIOFEEDBACK

equipamento microcontrolado u�lizado para o tratamento de
transtornos uroginecológicos e coloproctológicos, 
com foco no tratamento de incon�nências urinária e/ou fecal,
bexiga hipera�va e disfunções dos músculos do assoalho
pélvico. O equipamento consegue realizar técnicas de
tratamentos específicas, que podem ser através es�mulação
elétrica com eletrodos de borracha condu�va, sonda de teflon
para aplicação intravaginal ou intra-anal, ou a técnica de
biofeedback, que é u�lizado para melhorar o controle voluntário
dos músculos através de uma sonda de látex vaginal ou anal, e a
Torre de Bargraph para mostrar informações quanto à força de
contração perineal através da captação dos níveis de pressão de
ar na parte interior da sonda. 
Acessórios 
• 01 cabo de força; 
• 01 cabo (com 2 fios e pinos banana nas pontas) de conexão ao
paciente; 
• 01 par de eletrodos de borrachas de silicone 50x50mm; 
• 01 fusível 500mA (20AG) de proteção sobressalente; 
• 01 kit torneira três vias com mangueira de cristal; 
• 01 cabo para comunicação com microcomputador; 
• 01 sonda de látex vaginal; 
• 01 sonda de látex anal; 
• 01 sonda de teflon para eletroes�mulação anal; 
• 01 sonda de teflon pequena para eletroes�mulação vaginal; 
• 01 sonda de teflon para eletroes�mulação vaginal; 
• 01 seringa descartável 60ml; 
• 01 bisnaga de gel 100g; 
• 01 CD manual de instruções e instalação do so�ware para
funcionamento com microcomputador; 
• 01 DVD enciclopédia mul�mídia em Uroginecologia; 
• 01 torre de Bargraph. 

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 1 R$3.189,00 R$3.189,00

05 Sonda (eletrodo)
Uroginecológica – Teflon –
Vaginal grande

É feita para u�lização como acessório do equipamento
ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO E BIOFEEDBACK ,
devendo ser compa�vel com o modelo de equipamento
adquirido.

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 4 R$250,00 R$1.000,00

06 Sonda (eletrodo)
Uroginecológica – Teflon –
Vaginal pequena

É feita para u�lização como acessório do equipamento
ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO E BIOFEEDBACK ,
devendo ser compa�vel com o modelo de equipamento
adquirido.

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 2 R$250,00 R$500,00

07 Sonda Uroginecológica –
Teflon – Anal

É feita para u�lização como acessório do equipamento
ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO E BIOFEEDBACK ,
devendo ser compa�vel com o modelo de equipamento
adquirido.

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 3 R$250,00 R$750,00

08 Sonda Uroginecológica –
Látex – Vaginal

É feita para u�lização como acessório do equipamento
ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO E BIOFEEDBACK ,
devendo ser compa�vel com o modelo de equipamento
adquirido.

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 4 R$75,00 R$300,00

09 Sonda Uroginecológica –
Látex – Anal

É feita para u�lização como acessório do equipamento
ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO E BIOFEEDBACK ,
devendo ser compa�vel com o modelo de equipamento
adquirido.

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 3 R$75,00 R$225,00

10 Aparelho TENS/FES/
RUSSA - 4 CANAIS

equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos
em contato direto com o paciente para terapia de disfunções
neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa e conta
com quatro canais com ajuste de intensidade independentes,
possibilita a escolha de parâmetros, entretanto, oferece
programas de terapias pré-determinados para facilitar os
atendimentos.

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 2 R$1.400,00 R$2.800,00

11 APARELHO DE
INFRAVERMELHO COM
PEDESTAL E DIMER (COM A
LÂMPADA)

Dados técnicos:
Medida Base 56x56 cm
Regulável
Garan�a: 12 meses de garan�a para o Equipamento\ 03 meses
para a lâmpada
- 01 Infravermelho de Mesa com Dimmer para Fisioterapia,
Termoterapia
- 01 Lâmpada de Infravermelho - 220Volts
Potência: 150w;
Frequência: 60Hz

Serviço de Saúde Funcional centro
obstétrico 6 R$800,00 R$4.800,00

12 Bola Suiça (Pilates)
65Cm, Com Bomba De Ar

Medida: 65 cm 
Peso suportado: 250kg 
Sistema an�-estouro 
Material an�derrapante 
usada para trabalhar os músculos do assoalho pélvico, durante o
trabalho de parto e para ajudar na dilatação durante os partos
naturais. 

Serviço de Saúde Funcional centro
obstétrico 5 R$140,00 R$700,00

13 Bola Suiça (Pilates)
75Cm, Com Bomba De Ar

Medida: 75 cm 
Peso suportado: 250kg 
Sistema an�-estouro 
Material an�derrapante 
usada para trabalhar os músculos do assoalho pélvico, durante o
trabalho de parto e para ajudar na dilatação durante os partos
naturais. 

Serviço de Saúde Funcional centro
obstétrico 5 R$150,00 R$750,00

14 Bola feijão (amendoim)
30x60 cm

 para posicionamento de gestantes no leito em decúbito lateral.
Diâmetro 30cm, largura 50 - 60cm. Serviço de Saúde Funcional centro

obstétrico 6 R$172,00 R$1.032,00

15 espaldar em aço espaldar/ barra de Ling em aço. Resistente, patra trabalhar com
gestantes em trabalho de parto. Serviço de Saúde Funcional centro

obstétrico 6 R$1.500,00 R$9.000,00

16 EXERCITADOR PRE E PÓS
PARTO PLUS (com

O Exercitador Pré e Pós parto é indicado como exercitador dos
mùsculos do assoalho pélvico, mais precisamente o períneo e os

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 2 R$520,00 R$1.040,00
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manômetro) músculos acessórios. Deve possuir manômetro acoplado.

17 Banqueta completa com
Balde e Coletor 

COMBO - banqueta, balde e coletor, para parto ver�cal. Pode ser
usado em hospital, casas de parto ou em parto domiciliar. •
Design desenvolvido para maximizar o conforto e a estabilidade
para até 200 kg • Feita com Poli E�leno de Media Densidade
PEMD • Fácil de ser limpado, não possui emendas ou frestas •
Aberta na frente, permite total visualização do processo do parto
• Equipado com uma bacia coletora e balde/tamborete • Pode
ser usado no chão ou sobre a cama PPP • Design especial do
assento, permite total conforto para a parturiente, ao mesmo
tempo em que o cóccix e ossos da bacia ficam livres • Peso
aproximado do conjunto : 5,30 kg • Laudo da Falcão Bauer -
aguenta 1.300 kg de força.

Serviço de Saúde Funcional centro
obstétrico 2 R$1.150,00 R$2.300,00

18 cavalinho obstétrico

 Com Assento e Apoio de Braços Estofados
• Pintura Epóxi
• Apoio de braços com regulagem de altura
• Construido em Tubos de 1.1/4 x 1,20 mm
• Pés Com Ponteiras
Dimensões externas aproximadas: 
• Comprimento: 85
• Profundidade: 45
• Altura: 75

Serviço de Saúde Funcional centro
obstétrico 2 R$1.200,00 R$2.400,00

19 Mesa auxiliar Com
Gaveta Pintura Epóxi 

Mesa inox com gaveta. Construída em chapa de aço inox de
0,80mm. Pés construídos em tubos de 7/8” x 1,0mm com
ponteiras de PVC.
Dimensões aproximadas
0,40m x 0,45m x 0,80m

Serviço de Saúde Funcional ambulatório 2 R$ 495,00 R$990,00

       
 FÍSICO/FINANCEIRO
Instrução: Especificar cada meta do projeto e suas etapas. Acrescentar ou apagar linhas conforme o número de metas e etapas.

Metas e Etapas Especificação
(local) Unidade Qntd.

DATA
Valor
Es�madoInício

Es�mado
Término
Es�mado

META 1 aquisição de material de apoio HRSM CO/maternidade/ambulatório 19   49.776,00

ETAPA
1.1      
1.2       

       

 
2.1      
2.2       

9. AUTORES DA PROPOSTA
Luciana Guimarães Farias Gomes, fisioterapeuta (CREFITO 11 - 31397-F), Gerente Mul�profissional HRSM.
10. CONTATO
(61)98157-2189 , luciana.gomes@igesdf.org.br
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