
 

 

 

Competências previstas no Contrato de Gestão nº 1095/2018 – SES GO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 

horas/dia, no HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA – HMAP, que 

assegure assistência universal e gratuita à população, em conformidade com os 

anexos a seguir elencados, que integram o presente instrumento:  

a) Anexo I: Termo de Referência;  

b) Anexo II: Metas de Produção;  

c) Anexo VII – Modelo de Planilha de Custos/Despesas Mensais  

d) Anexo XV: Sistema de Pagamento;  

e) Anexo XVI: Sistemática e critério de pagamento;  

f) Anexo XVII: Indicadores de Qualidade (Sistemática de Avaliação);  

g) Anexo XVIII: Termo de Permissão de uso de bens móveis(especificação 

do patrimônio público permitido – relação dos bens); 

 h) Anexo XIX: Termo de Permissão de uso de bem móvel (especificação do 

patrimônio público permitido) e,  

i) Proposta de trabalho.  

1.1. O objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO deverá garantir atendimento 

exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde cujo uso lhe fora 

permitido.  

1.2. A finalidade do CONTRATO DE GESTÃO deverá ser executada de forma a 

garantir: qualidade, eficiência, efetividade e os resultados esperados.  



 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA  

A CONTRATADA compromete-se a: 

2.1. Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Anexo I do Edital, de 

acordo com o estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO e nos exatos termos da 

legislação pertinente ao SUS – Sistema Único de Saúde, especialmente o disposto 

na Lei nº. 8080, de 19 de setembro de 1990, com observância dos princípios 

veiculados pela legislação, e em especial:  

(i) Universalidade de acesso aos serviços de saúde;  

(ii) Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de 

usuários ou seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA 

por cobrança indevida feita por seu empregado ou preposto;  

(iii) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral; ( 

iv) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie;  

(v) Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  

(vi) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde 

e a sua utilização pelo usuário;  

(vii) Fomento dos meios para participação da comunidade;  

(viii) Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos 

equipamentos de modo adequado e eficaz.  

2.2. Na prestação dos serviços descritos no item anterior, a CONTRATADA deverá 

observar: 



 

 

 

 

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

modo universal e igualitário;  

(ii) Manutenção da qualidade na prestação dos serviços;  

(iii) Respeito à 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;  

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

(v) Esclarecimento dos direitos aos usuários, quanto aos serviços 

oferecidos.  

(vi) Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade; 

(vii) Inserção obrigatória dos procedimentos autorizados e dos 

medicamentos dispensados nos protocolos terapêuticos estabelecidos 

pelas instâncias municipal, federal e estadual;  

2.3. Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em 

todos os níveis de trabalhos;  

2.4. Prestar atendimento exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde 

cujo uso lhe fora permitido e dispor, por razões de planejamento das atividades 

assistenciais, de informação oportuna sobre o local de residência dos pacientes 

atendidos ou que lhe sejam referenciados para atendimento, registrando o município 

de residência;  

2.5. Comunicar à fiscalização do CONTRATO DE GESTÃO, por escrito e tão logo 

constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 

contratual, para a adoção das providências cabíveis;  



 

 

2.6. Assegurar a organização, administração e gerenciamento da HMAP, objeto do 

presente CONTRATO DE GESTÃO, através de técnicas adequadas que permitam o 

desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física da referida unidade e 

de seus equipamentos, além do provimento dos insumos (materiais) e medicamentos 

necessários à garantia do seu pleno funcionamento;  

2.7. Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para 

participação na seleção pública;  

2.8. Executar todas as atividades e/ou serviços auxiliares descritos e caracterizados 

no Anexo I e II, zelando pela boa qualidade das ações e serviços ofertados e primando 

pela eficiência, efetividade e economicidade em suas atividades, com o cumprimento 

das metas que serão pactuadas e prazos previstos, em consonância com as demais 

cláusulas e condições estabelecida no presente CONTRATO DE GESTÃO;  

2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou 

fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;  

2.10. Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão 

voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência que seus agentes, nesta 

qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, 

bem como, aos Bens Públicos Móveis e Imóveis objetos de permissão de uso, 

assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;  

2.11. A CONTRATADA será responsável exclusiva e diretamente por qualquer tipo 

de dano causado por seus agentes ao CONTRATANTE ou à terceiros na execução 

do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de 

fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. A 

CONTRATADA também será a exclusiva responsável por eventuais danos oriundos 



 

 

de relações com terceiros, como por exemplo, fornecedores e prestadores de 

serviços.  

2.12. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e 

comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a 

qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como 

condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.  

2.13. Providenciar seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil 

para o prédio e bens móveis indispensáveis ao funcionamento do bem imóvel cedido. 

A contratação do seguro deverá contemplar a descrição dos bens a serem segurados, 

as coberturas pretendidas e a garantia contra perda total ou parcial dos bens 

sinistrados.  

2.14. Administrar o imóvel e os bens móveis que tiverem o uso permitido em 

conformidade com o disposto no Termo de Permissão de Uso – Anexo XIX do Edital 

que deverá definir as responsabilidades da CONTRATADA, até sua restituição ao 

Poder Público.  

2.15. A instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos objeto da 

permissão de uso, assim como as benfeitorias realizadas naqueles já existentes serão 

incorporados ao patrimônio municipal, sem possibilidade retenção ou retirada sem 

prévia autorização do Poder Público.  

2.16. Os equipamentos e instrumental necessário para a realização dos serviços 

contratados deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeitas condições.  

2.17. Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes, que 

porventuravenham a ser adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE 

GESTÃO ou recebidos em doação para instalação nesta unidade, serão 

automaticamente incorporados ao patrimônio do Município de Aparecida de Goiânia 

devendo a CONTRATADA entregar a CONTRATANTE a documentação necessária 

ao processo regularização da incorporação dos referidos bens.  



 

 

2.18. Transferir integralmente a CONTRATANTE, em caso de rescisão do 

CONTRATO DE GESTÃO, o patrimônio, os legados ou doações que lhe forem 

destinados, bem como o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores dele 

recebidos, os excedentes financeiros, relativos ao presente CONTRATO DE 

GESTÃO de assistência à saúde no HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA.  

2.19. Comunicar à instância responsável da CONTRATANTE, todas as aquisições de 

bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua 

ocorrência.  

2.20. Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas 

neste CONTRATO DE GESTÃO, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto destaavença.  

2.21. Realizar processo seletivo para contratação de Recursos Humanos, de acordo 

com os critérios apresentados em seu Regulamento para Contratação de Recursos 

Humanos, observando os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade.  

2.22. Apoiar e integrar o Complexo Regulador da Região Centro Sul, coordenado pela 

Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia realizando:  

(i) disponibilização das escalas de plantão, com nome dos profissionais 

escalados;  

(ii) disponibilizar toda a sua capacidade operativa contratada ao Complexo 

Regulador diariamente;  

(iii) utilizar ou promover a integração do Sistema de Informação Hospitalar 

da CONTRATADA com o Sistema Informatizado de Regulação utilizado 

pela CONTRATANTE, observado as diretrizes da Secretaria Municipal de 

Saúde;  



 

 

(iv) submeter-se aos Protocolos de Regulação elaborados pela 

CONTRATANTE;  

2.23. Alimentar regularmente os Sistemas de Informação do Ministério da Saúde, 

principalmente os Sistemas de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e de Informação 

Hospitalar – SIHD), segundo os critérios da Secretaria Municipal de Saúde e do 

Ministério da Saúde, ou quaisquer outros que venham a substituí-los ou que o órgão 

ministerial definir como obrigatório.  

2.24. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados no Hospital, 

disponibilizando a qualquer momento à Comissão de Avaliação e Fiscalização 

(Secretaria Municipal de Saúde) e às auditorias do SUS, as fichas e prontuários dos 

usuários, em meio físico ou eletrônico certificado, assim como todos os demais.  

2.25. Apresentar à Comissão de Avaliação e Fiscalização (CAF) instituída pela 

CONTRATANTE, no máximo até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao de 

referência, o relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no mês e das 

metas alcançadas.  

2.26. Responsabilizar pelo fornecimento dos insumos, medicamentos, órtese e 

próteses necessários à realização do serviço pactuado.  

2.27. Manter sempre atualizado o Prontuário Médico dos pacientes e o Arquivo 

Médico, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em 

lei.  

2.28. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação, exceto nos casos de Consentimento Informado, devidamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, quando deverá haver manifestação 

expressa de consentimento do paciente ou de seu representante legal, por meio de 

assentimento livre e esclarecido: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

pelo tratamento a que será submetido.  



 

 

2.29. Em se tratando de serviço de hospitalização, permitir a visita ao paciente 

internado, diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período mínimo de 02 

(duas) horas.  

2.30. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e 

espiritualmente, por ministro de qualquer culto religioso;  

2.31. Em se tratando de serviço de hospitalização, possuir e manter em pleno 

funcionamento:  

(i) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  

(ii) Comissão de Ética Médica;  

(iii) Comissão Ética de Enfermagem;  

(iv) Comissão de Análise e Revisão de Prontuários e Verificação de Óbitos;  

(v) Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional; 

vi) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;  

(vii) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho;  

(viii) Comissão de Gerenciamento de Resíduos; (ix) Comissão de Farmácia 

e Terapêutica;  

2.32. Fornecer ao usuário por ocasião de sua alta hospitalar relatório circunstanciado 

do atendimento que lhe foi prestado, denominado "INFORME DE ALTA 

HOSPITALAR", no qual devem constar, no mínimo, os seguintes dados:  

(i) Nome do usuário;  

(ii) Nome do Hospital;  

(iii) Localização do Hospital (endereço, município, estado);  

(iv) Motivo da internação(CID-10);  



 

 

(v) Data de admissão e data da alta;  

(vi) Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais 

empregados, quando for o caso;  

(vii) Diagnóstico principal de alta e diagnóstico secundário de alta; 

(viii) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: 

"Esta conta deverá ser paga com recursos públicos provenientes de seus 

impostos e contribuições sociais”;  

(ix) Colher a assinatura do usuário, ou de seus representantes legais, na 

segunda via no informe de altahospitalar;  

(x) Arquivar o informe hospitalar no prontuário do usuário, observando-se 

as exceções previstas em lei.  

2.33. Em se tratando de serviço de hospitalização, assegurar a presença de um 

acompanhante em tempo integral no hospital, nas internações referentes a gestantes, 

crianças, adolescentes e idosos, com direito a alojamento e alimentação e em todos 

os casos previstos em lei.  

2.34. Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, 

nos fluxos de atenção consolidados, nem na estrutura física do hospital, sem a prévia 

ciência e aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia.  

2.35. A CONTRATADA deverá adotar CNPJ filial especifico para movimentar os 

recursos financeiros transferidos pela CONTRATANTE para a execução do objeto 

deste CONTRATO DE GESTÃO em conta bancária específica e exclusiva, de modo 

a discriminar os tributos e demais despesas do presente CONTRATO DE GESTÃO, 

com o objetivo de não confundir os recursos próprios da instituição matriz, oriundos 

de outras fontes de financiamento, com os recursos repassados pelo 

CONTRATANTE para custeio das atividades dos hospitais objetos deste CONTRATO 

DEGESTÃO;  



 

 

2.36. Apresentar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura deste 

instrumento, os Regulamentos para Contratação de Obras e Serviços, Compras e 

Contratação de Recursos Humanos, que deverão ser analisados e aprovados pela 

Secretaria Municipal de Transparência, Fiscalização e Controle e pela Procuradoria 

Geral do Município e para posterior publicação no Diário Oficial do Município e 

Imprensa local, pela CONTRATADA;  

2.37. As contratações de serviços e obras de engenharia devem também observar o 

Regulamento para Contratação de Obras e Serviços aprovado, condicionada à prévia 

apreciação e aprovação do projeto básico e de seus elementos técnicos e de custos 

pela CONTRATANTE, através de seu órgão técnico de engenharia e infraestrutura, e 

deverá se basear em preços constantes de Tabelas de Obras e Edificações oficiais e 

na sua falta de mediana de preços, sempre de acordo com os padrões demercado.  

2.38. Utilizar sistema de registro eletrônico da atividade hospitalar que permita 

interface eletrônica com sistemas de informação designados pela CONTRATANTE 

para apoio à gestão clínica, administrativa e financeira, com acesso a servidores 

designados pela CONTRATANTE para consultas e geração de relatórios de execução 

do presente CONTRATO DE GESTÃO.  

2.39. A CONTRATADA deverá anexar juntamente com a prestação de contas os 

comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica e telefone, 

efetuados no mês imediatamente anterior, bem como os comprovantes de 

recolhimento dos encargos sociais e previdenciários relativos ao mês anterior;  

2.40. A CONTRATADA deverá elaborar e encaminhar à Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do CONTRATO DE GESTÃO designado pela 

CONTRATADA, em modelos por esta estabelecidos, relatórios de execução trimestral 

de atividades assistenciais e financeiras.  

2.41. A CONTRATADA deverá disponibilizar, como contrapartida, a capacitação em 

Saúde para a Rede Municipal, sempre em concordância prévia da CONTRATANTE 



 

 

2.42. Tal vedação deverá constar expressamente no Regulamento de RH, 

Financeiros e de Aquisição de bens, Obras e Serviços, do subitem 2.36.  

2.43. Todas a contratações de pessoal, serviços e compras, deverão ser realizados 

no CNPJ da Filial.  

2.44. Realizar processo seletivo para contratação de Recursos Humanos;  

2.45. Garantir à segurança patrimonial dos bens em seu poder bem como segurança 

pessoal aos usuários do Sistema Único de Saúde que estão sob sua 

responsabilidade, além de seus empregados;  

2.46. Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste 

Contrato, e executá-lo de acordo com a legislação vigente.  

2.47. Em relação ao Gerenciamento de Tecnologia, a CONTRATANTE deverá manter 

durante a vigência deste contrato um Plano de Gerenciamento de Equipamentos 

Médico Hospitalares para atender e adequar o Hospital na Resolução RDC nº 

02/2010, do Ministério da Saúde;  

2.48. Como parte do Plano de Gerenciamento de Equipamentos Médico-Hospitalares, 

a CONTRATADA deverá manter o inventário do parque tecnológico atualizado, bem 

como a indicação do histórico e do estado que o mesmo se encontra, encaminhando 

relatórios trimestrais à Comissão de Acompanhamento do Contrato a fim de 

acompanhar/supervisionar o processo de gerenciamento do parque tecnológico;  

2.49. Considerando a necessidade de realização de levantamento radiométrico e 

controle de qualidade de equipamentos de radiodiagnóstico instalado no referido 

Hospital, o PARCEIRO PRIVADO deverá manter os requisitos mínimos necessários 

para o Programa de Controle de Qualidade para Equipamentos de Radiodiagnóstico, 

conforme exigência da ANVISA, por meio da Portaria Ministerial nº 453/98, bem como 

a NBR ISO 17025;  

2.50. A CONTRATADA deverá apresentar anualmente os relatórios de ensaios/teste 

que compõe o Programa de Controle de Qualidade dos equipamentos de 



 

 

radiodiagnósticos do referido Hospital, conforme preconiza a Portaria MS nº 453/98, 

bem como desenvolver o programa para a melhoria da qualidade dos serviços de 

diagnóstico por imagem;  

2.51. A CONTRATADA deverá implantar a Comissão Intra-hospitalar de Doação de 

Órgãos e Tecidos para transplante de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.601, de 21 

de outubro de 2009. 

 2.52. A CONTRATADA tornará o HMAP em Hospital Escola de acordo com a 

legislação vigente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura 

do CONTRATO DE GESTÃO.  

2.53. A CONTRATADA obriga-se a efetuar a execução contratual com o CNPJ FILIAL 

sendo que a conta corrente específica deverá ser vinculada a este CNPJ.  

2.54. Manter em boa ordem e guarda todos os documentos originais que comprovem 

as despesas realizadas no decorrer do CONTRATO DE GESTÃO, e disponibilizar 

extrato mensalmente à CONTRATANTE.  

2.55. A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito 

junto ao INSS (CND) e a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos 

perante a Justiça do Trabalho nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.  

2.56. Uma vez constatada a existência de débitos previdenciários, decorrentes da 

execução do presente CONTRATO DE GESTÃO que resulte no ajuizamento de 

reclamação trabalhista, com a inclusão do Município de Aparecida de Goiânia no polo 

passivo como responsável subsidiário, a CONTRATANTE poderá reter, das parcelas 

vincendas, o correspondente ao montante dos valores em cobrança, que serão 

complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência. A 

previsão de retenção engloba também qualquer ação que o Poder Público figure 

como réu por condutas ilícitas ou danosas praticadas pelos agentes da 

CONTRATADA.  



 

 

2.57. A retenção prevista no item 2.56 será realizada na data do conhecimento pela 

CONTRATANTE da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de 

débitos previdenciários ou relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos 

empregados da CONTRATADA para consecução do objeto do presente CONTRATO 

DE GESTÃO.  

2.58. A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de 

improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do 

débito previdenciário pela CONTRATADA. 

2.59. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às 

repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente 

CONTRATO DE GESTÃO. 2.60. Não distribuir, sob nenhuma forma, lucros ou 

resultados entre seus diretores ou empregados, referente ao CONTRATO DE 

GESTÃO. 

 

 

 

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

abaixo (Informações Gerais > Contratos de Gestão/Aditivos): 

http://transparencia.aparecida.go.gov.br/portal-

transparencia/p/services/licitacoes/licitacao/?id=2865 

 

http://transparencia.aparecida.go.gov.br/portal-transparencia/p/services/licitacoes/licitacao/?id=2865
http://transparencia.aparecida.go.gov.br/portal-transparencia/p/services/licitacoes/licitacao/?id=2865

