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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE  
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES  

 
 
1 – DEFINIÇÃO: CIRURGIA VASCULAR 

Cirurgia vascular é a especialidade médica que se ocupa do tratamento cirúrgico de doenças das artérias, veias e 
vasos linfáticos. Atua no diagnóstico, estudo e tratamento cirúrgico das enfermidades dos vasos. O tratamento 
cirúrgico pode ser da forma convencional - cirurgia através de incisões - ou por dentro dos vasos cirurgia 
endovascular 

  
2- OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço médico em Cirurgia Vascular para atuar no Hospital 
Estadual Dr. Jayme Santos Neves 

 
3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

Prestação de serviços na especialidade de Cirurgia Vascular com cobertura 24 horas ininterruptas ao setor de 
Urgência e Emergência, 365 dias no ano, com 2 plantonistas presenciais de 7:00 às 19:00 horas e 1 plantonista 
presencial das 19:00 às 07:00 horas mais 1 plantonista remunerado à distância em sobreaviso alcançável das 19:00 
às 07:00 horas. 
 

Realização de visitas a todos os pacientes internados da especialidade nas enfermarias e unidades de terapia 

intensiva Adulto e Pediátrica. 

 

Realização de seguimento horizontal com 1 médico diarista 6 horas dia de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 

Realização de Cirurgias de Média e Alta Complexidade para pacientes das unidades de internação e/ou Urgência e 

Emergência 

 

Realização de consultas ambulatoriais e resposta a pareceres a pacientes internados. 

 

Realização da Coordenação do Serviço de Cirurgia Vascular. 

 

Participação dos treinamentos oferecidos pela Instituição, participação nas atividades propostas pelo Setor da 

Qualidade, Participação em Comissões Médicas. 

 

Participação nas atividades de ensino e pesquisa propostas pela AEBES. 

 

Realização de Cirurgias Eletivas de Varizes – Remuneradas por produção. 

 

 
4 – PRÉ REQUISITOS 
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Contar com profissionais médicos especialistas em Cirurgia Vascular, legalmente aptos, capacitados e habilitados, 
todos sócios ou empregado da contratada. 
Comprovação de formação reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e/ou Residência Médica 
reconhecida pelo MEC. 
 
 
5 – FORMA DE REMUNERAÇÃO 
 
As atividades de serviço descritas serão remuneradas conforme contrato com 95% do valor fixo e 5% do valor 
variável conforme cumprimento das metas a serem definidas exceto as cirurgias eletivas de varizes que serão pagas 
conforme produção em valor unitário a ser acordado. 
  
5 – CONTRATO 
 
Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou 
transferência, total ou parcial. 
 
6 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O contrato terá vigência de 24 meses. 
 
7 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
a) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme 
Santos Neves.,ou pelo email compras@hejsn.aebes.org.br em até 3(três) dias,após a sua publicação. 


