
 

 

 

Competências previstas no Contrato de Gestão nº 01/2021 – SESA 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11.2. A CONTRATADA atenderá, com seus recursos humanos e técnicos, os usuários 

do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade de Pronto Atendimento Porte I - 24h 

- “Zona Sul de Macapá, oferecendo os serviços de saúde que se enquadrem nas 

modalidades descritas abaixo, conforme sua tipologia;  

11.3. O acesso aos exames de apoio e diagnóstico e terapêutico realizar-se-á de 

acordo com o fluxoestabelecido pela CONTRATADA;  

11.4. Apoiar e integrar o sistema de regulação da SESA/AP;  

11.5. Adquirir acesso à internet e computadores, de acordo com a necessidade do 

sistema informatizado disponibilizado pela CONTRATANTE, cuja configuração 

mínima seja compatível com a estabelecida pela CONTRATANTE, adequada para 

rodar o sistema informatizado na UPA Porte I, 24h “Zona Sul de Macapá”;  

11.6. O atendimento deverá ser realizado exclusivamente a partir do encaminhamento 

dos pacientes, por intermédio da Central de Regulação de Leito Hospitalar de 

urgência/emergência do Sistema Informatizado de Regulação – SISREG;  

11.7. O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela 

CONTRATADA serão efetuados por meio dos dados registrados no SIH – Sistema de 

Informação Hospitalar, bem como por meio dos formulários e instrumentos para 

registro de dados de produção definidos pela CONTRATANTE;  

11.8. Garantir a contratação de profissionais da saúde qualificados ou qualifica-los 

para atender usuários nos casos de urgência e emergência, de forma a oferecer, aos 

usuários, serviços assistenciais de excelência;  



 

 

11.9. Praticar remuneração compatível com os níveis de mercado, no pagamento de 

salários e de vantagens de qualquer natureza aos funcionários da CONTRATADA, 

garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade;  

11.10. Contratar e pagar o pessoal necessário a execução dos serviços inerentes as 

atividades da CONTRATADA, ficando esta, como a única responsável pelo 

pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo 

integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a CONTRATANTE de 

quaisquer obrigações, presentes ou futuras;  

11.11. Observar, na prestação dos serviços:  

a) Respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de 

modo universal e igualitário;  

b) Manutenção da qualidade na prestação dos serviços;  

c) Respeito a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa 

na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de 

morte ou obrigação legal;  

d) Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos usuários;  

e) Esclarecimento dos direitos aos usuários, quanto aos serviços 

oferecidos;  

f) Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade;  

g) Aquisição obrigatória da grade dos medicamentos estabelecidos pela 

RENAME e REMAP, que atendam a necessidade dos pacientes atendidos 

em leitos clínicos e intensivos instalados da UPA Porte I 24h “Zona Sul de 

Macapá”;  

h) Aquisição obrigatória de insumos e correlatos necessários para a 

execução das atividades assistenciais compatíveis com o serviço 

contratado.  



 

 

11.12. Utilizar para a contratação de pessoal, critérios técnicos inclusive quanto ao 

gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais 

vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias;  

11.13. Contratar serviços de terceiros para atividades de apoio, sempre que 

necessário, responsabilizando-se pelos encargos, qualidade de serviços e devido 

cumprimento do contrato firmado dentro das normas estabelecidas no regulamento 

de compras da CONTRATADA;  

11.14. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, perante os usuários, por eventual 

indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, 

negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes de atos praticados por 

profissionais, subordinados à empresa CONTRATADA, no desenvolvimento de suas 

atividades;  

11.15. Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos 

casos pertinentes;  

11.16. Adotar o símbolo padronizado, conforme Manual de identidade visual 

estabelecida pelo Ministério da Saúde;  

11.17. Administrar, manter, ampliar, adequar e reparar os bens móveis e imóveis 

públicos, cujo uso seja cedido, em conformidade com o disposto no TERMO DE 

CESSÃO DE USO DE BENS firmado em razão deste contrato, até sua restituição ao 

Governo do Estado do Amapá;  

11.18. A CONTRATADA deverá manter em perfeitas condições os equipamentos e 

instrumentais, caso cedidos pela CONTRATANTE, inclusive substituindo-os por 

outros do mesmo padrão técnico, caso seja necessário, de forma a realizar as 

atividades contratadas (Manutenção Preventiva e Corretiva);  

11.19. Manter uma ficha histórica com as intervenções realizadas nos equipamentos 

ao longo do tempo, especificando o serviço executado e as peças substituídas;  



 

 

11.20. Disponibilizar, permanentemente, toda e qualquer documentação ou base de 

dados para acesso irrestrito e/ou auditoria do Poder Público;  

11.21. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 

fiscais, sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem 

como com todos os gastos e encargos com materiais;  

11.22. Providenciar seguro contra incêndio, responsabilidade civil e patrimonial dos 

bens móveis e imóveis cedidos pela CONTRATANTE, imediatamente após a 

assinatura do Contrato de Gestão;  

11.23. Fornecer:  

a) Todos os equipamentos e mobiliários necessários a implantação de 10 

leitos clínicos e 10 de cuidados intensivos;  

b) Assistência médica, Enfermagem, Assistência Social e Psicológica;  

c) Garantir 01 (um) médico plantonista, para cada 10 leitos de UTI, em cada 

turno, conforme legislação pertinente vigente;  

d) Garantir assistência clínica nefrológica, incluindo hemodiálise;  

e) Profissionais para atuar na recepção, Apoio Administrativo incluindo 

responsável pelo faturamento e Técnico em Informática;  

f) Material médico hospitalar (ANEXO II) e medicamentos conforme 

constantes na RENAME e REMAP, para atendimentos necessários na 

UPAPorte I 24h “Zona Sul de Macapá”;  

g) Uniforme no padrão estabelecido pela CONTRATANTE; h) Manutenção 

preventiva e corretiva de todos os equipamentos médico hospitalares para 

funcionamento dos leitos clínicos e intensivos na UPA Porte I 24h “Zona 

Sul de Macapá”;  

i) Manutenção e suprimentos para os equipamentos de informática;  



 

 

j) Serviço de Nutrição dietética, enteral e parenteral conforme orientação 

médica, quando aplicável e autorizado, dentro de padrões adequados de 

qualidade;  

k) Alimentação para os funcionários conforme legislação vigente; 

l) Vigilância e segurança;  

m) Lavanderia e enxoval;  

n) Limpeza Técnica em Saúde, Recursos Humanos - RH e  

o) Equipamento de Proteção Individual - EPI;  

p) Material de Higiene Pessoal, escritório, limpeza e higienização;  

q) Manutenção Preventiva e Corretiva do Gerador de Energia Elétrica;  

r) Manutenção Predial Preventiva e Corretiva;  

s) Exames de Imagem (Raio-X, Ultrassonografia e Tomografia)  

t) Materiais, Equipamentos, Recursos Humanos - RH e Equipamento de 

Proteção Individual - EPI ;  

u) Exames de Análises Clínicas, incluindo de microbiologia e gasometria; 

v) Desinsetização e Desratização;  

w) Limpeza da caixa d'agua, conforme legislação sanitária vigente;  

x) Manutenção e Higienização das Centrais de Climatização conforme 

Portaria GM/MS N° 3.523 de 28.08.1998 , que trata do Plano de 

Manutenção, Operação e Controle - PMOC;  

y) Mobiliário e Equipamentos mínimos necessários e constantes no 

ANEXO III;  

z) Serviço de e-mail e internet;  



 

 

aa) Manutenção e recarga de extintor de incêndio conforme legislação 

vigente;  

bb) Serviços de maqueiro;  

cc) Serviços de segurança e medicina do trabalho, de acordo com a 

legislação trabalhista vigente;  

dd) Prontuário Eletrônico do Paciente.  

11.24. Os custos com gases medicinais e concessionárias (IPTU, água, luz e telefone) 

serão de responsabilidade da CONTRATADA;  

11.25. Observar, durante todo o prazo do Contrato, a Politica Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde - PNH/MS, visando cumprimento do modelo de 

atendimento humanizado;  

11.26. Utilizar o imóvel cedido pela CONTRATANTE, conforme o Termo de Cessão 

de Uso de Bens;  

11.27. A CONTRATADA deve cumprir a relação de controle de frequência dos 

colaboradores, conforme legislação trabalhista vigente;  

11.28. A CONTRATADA deve manter os profissionais de saúde permanentemente 

capacitados e atualizados;  

11.29. Dar conhecimento imediato à CONTRATANTE de todo e qualquer fato que 

altere de modo relevante o normal desenvolvimento do Contrato, ou que, de algum 

modo, interrompa a correta prestação do atendimento aos usuários da UPA Porte I 

24h “Zona Sul de Macapá'’;  

11.30. Apresentar relatório mensal com informações detalhadas, no modo impresso 

e digital, de acordo com regulamentação da CONTRATANTE e na periodicidade por 

ela estabelecida, especialmente sobre:  

a) Listagem com identificação dos atendimentos realizados, devidamente 

segmentados pela sua natureza;  



 

 

b) Estatísticas de óbitos; 

c) Taxa de ocupação de leitos  

d) Interação com a rede pública de atenção à saúde e com os complexos 

reguladores, quanto a transferência de usuários; 

e) A relação dos responsáveis pela prestação dos serviços, incluindo sua 

formação e titulação;  

f) Quaisquer outras informações que a CONTRATANTE julgar relevantes 

sobre as prestações do serviço e sobre as condições financeiras da 

CONTRATADA.  

11.31. Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, relatório contendo todos os 

procedimentos realizados, validados e aprovados pelo Sistema de Informação 

Hospitalar - SIH-SUS, bem como toda a documentação exigida, nos termos indicados 

e segundo a metodologia adotada pelo sistema de informação.  

11.32. Alimentar e atualizar os sistemas de informação disponibilizados pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e pela CONTRATANTE com as 

informações completas acerca dos serviços prestados e procedimentos realizados, 

de forma a evitar glosas dos Sistemas Oficiais do SUS;  

11.33. Alimentar e atualizar os sistemas de informação a serem adotados pela 

CONTRATANTE;  

11.34. Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, folha de pagamento de salários, 

em que constem os pagamentos aos profissionais necessários ao pleno 

funcionamento da UPA Porte I - 24h “Zona Sul de Macapá", apólices de seguro contra 

acidentes, acidentes de trabalho e comprovantes de quitação de suas obrigações 

trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou prestaram 

serviços no âmbito deste Contrato de Gestão;  

11.35. Apresentar à Comissão Técnica de Avaliação, mensalmente, ou sempre que 

solicitado relatório com reclamações dos usuários, bem como as respostas 



 

 

fornecidas, as providências adotadas em cada caso e o tempo de resposta e de 

adoção das providências e as avaliações dos usuários;  

11.36. Fornecer os relatórios, documentos e informações previstos, de forma a 

permitir sua integração em bancos de dados, em base eletrônica, conforme padrão 

determinado pela CONTRATANTE;  

11.37. Assegurar à CONTRATANTE o acesso irrestrito e em tempo real ao banco de 

dados referido;  

11.38. Arquivar vias originais dos relatórios previstos, após analisados e aprovados 

pela CONTRATANTE, na origem do Contrato de Gestão, que deverá mantê-las em 

arquivo, conforme legislação vigente;  

11.39. Informar à CONTRATANTE, durante todo o prazo do Contrato de Gestão, as 

seguintes informações: 

a) Estatísticas mensais dos atendimentos;  

b) Lista dos serviços oferecidos e dos profissionais de saúde responsáveis 

pelo atendimento dos usuários, devidamente habilitados nos conselhos 

profissionais do Estado do Amapá;  

11.40. Realizar o monitoramento permanente da prestação dos serviços, 

especialmente nos itens necessários à apuração do cumprimento de suas obrigações;  

11.41. Garantir que os leitos clínicos e intensivos estejam devidamente cadastrados 

e atualizados no banco de dados do SCNES, conforme legislação vigente;  

11.42. Garantir o correto cadastramento dos serviços, equipamentos e exames 

realizados junto ao SCNES;  

11.43. Garantir que todos os profissionais que executam ações e/ou serviços de 

saúde por ela empregados e ativos estejam devidamente cadastrados no SCNES; 



 

 

11.44. Notificar o órgão competente acerca de todos os casos de notificação 

compulsória que por ventura sejam diagnosticados na UPA Porte 24h “Zona Sul de 

Macapá”;  

11.45. Obedecer às demais obrigações normativas que não estejam mencionadas 

neste contrato, especialmente as referidas na Lei nº0599/2001. 

 

O Contrato de Gestão n° 1095/2018 é disponibilizado na íntegra através do link 

abaixo (Informações Gerais > Contratos de Gestão/Aditivos > Centro COVID 19 

Zona Sul): 

http://www.ibgh.org.br/contrato-de-gestao-e-aditivos/ 
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