
 
 
 
  

 
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

039/2022  

 

 

REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 

 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

De um lado,  IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São 

Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua 

Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 

19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro lado, 

REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA., com sede na Rua Afro Sampaio, s/nº, 

Quadra 22, Lote 02, Cidade Nova, Marabá/PA, CEP: 68501-560, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.917.707/0001-46, neste ato representada pelo SR. ANTÔNIO EVANDRO DE ARAÚJO JÚNIOR, 

brasileiro, médico, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.431.965 SSP/PI e inscrito 

no CPF/MF sob o nº 772.637.403-97, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 417, Bairro 

Nova Imperatriz/MA, CEP.: 65.907-090, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”. 

 

i. Considerando que, em 17 de junho de 2022, foi celebrado entre as Partes o Contrato de 

Prestação de Serviços Especializados em Oncologia, incluindo: Manipulação e Infusão de 

Quimioterapias, Gerenciamento Técnico, Administrativo, Logistico, Fornecimento de Mão de 

Obra, Medicamentos, Insumos em Geral e Equipamentos - (o “Contrato”) para fins de dar 

suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-

Norte Goiano (HCN), tendo em conta que o mesmo é a organização social responsável pelo 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida 



 
 
 
  

 
 

 

Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por 

intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / 

GO);  

ii. Considerando a necessidade de se incluir junto ao objeto do Contrato, a partir do mês de 

novembro de 2022, os serviços médicos especializados em cirurgia oncológica nas áreas de 

atuação de gastroenterologia, ginecologia, mastologia, urologia, oncologia cutânea e tumores 

de partes moles para fins de tratamento dos pacientes oncológicos atendidos no HCN, bem 

estipular obrigações e metas da CONTRATADA referentes à execução de tais serviços; 

iii. Considerando que a CONTRATADA encaminhou Proposta para a inclusão mencionada no item 

“ii’ acima e que a mesma atende as necessidades do CONTRATANTE; e 

iv. Considerando que, em razão da série histórica dos 4 (quatro) primeiros meses de operação 

dos serviços de oncologia, as Partes, visando otimizar os custos relacionados à Unidade de 

Saúde, decidiram, de comum acordo e após negociação, repactuar, também a partir do mês 

de novembro de 2022: 

a) o valor fixo mensal indicado na Subcláusula “5.5.1” do Contrato, correspondente ao 

custo fixo mensal da CONTRATADA com despesas administrativas e adequação da 

estrutura física; e 

b) o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da estimativa mensal do custo 

variável para fins de cálculo do faturamento mínimo mensal constante na na Cláusula 

“5.1” do Contrato para 10% (dez por cento). 

v. Considerando que as Partes desejam, por fim, alterar a tabela dos medicamentos de alto 

custo fornecidos pela CONTRATADA disposta às páginas 160/161 do Contrato (Anexo I – Termo 

de Referência). 

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas. 



 
 
 
  

 
 

 

1.  OBJETO:   

1.1. Pelo presente Instrumento, as Partes formalizam, a partir do mês de novembro de 2022, 

(i) a inclusão dos serviços médicos especializados em cirurgia oncológica nas áreas de atuação 

de gastroenterologia, ginecologia, mastologia, urologia, oncologia cutânea e tumores de partes 

moles junto ao objeto do Contrato, conforme nos termos da Proposta anexa, pelo valor mensal 

fixo de R$ 300.000,00 (trezento mil reais), bem como (ii) estipular abaixo as seguintes 

obrigações e metas da CONTRATADA para execução dos mesmos: 

a) Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o 

recebimento da Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE e, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após início do fornecimento dos serviços, apresentar as seguintes 

condições: 

b) Contribuir tecnicamente na adequação e manutenção das estruturas físicas que 

atendam aos requisitos da Resolução RDC/ANVISA nº 50, de 21/02/2012 e 

RDC/ANVISA Nº 307, DE 14/11/2002, quanto às normas específicas referentes à área 

de engenharia, arquitetura e vigilância sanitária; 

c) Contribuir tecnicamente para manter o compromisso de manutenção das estruturas 

físicas e de serviços que garantam o cumprimento das Resoluções RDC/ANVISA nº 306, 

de 07/12/2004, RDC/ANVISA nº 15, de 15/03/2012, quanto à segurança do paciente e 

qualidade dos serviços de saúde; 

d) Contribuir tecnicamente para aos requisitos da Resolução RDC n° 220, de 21 de 

setembro de 2004, que aprova o Regulamento Técnico de funcionamento dos Serviços 

Oncológicos; 

e) Disponibilizar profissionais para o atendimento e funcionamento dos requisitos do 

Capítulo II, Seção II, item III – Componente da Atenção Especializada, da Portaria 

GM/MS No 874 de 16 de maio de 2013, que Institui a Política Nacional para a Prevenção 

e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

f) Disponibilizar profissionais sob sua inteira responsabilidade, ou seja, prestar os serviços 

diretamente com seus profissionais, devidamente capacitados e habilitados, com 



 
 
 
  

 
 

 

inscrição nos referidos conselhos de classe, com todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais de sua responsabilidade, considerando-se profissionais 

da CONTRATADA: 

i. O membro de seu corpo técnico;  

ii. O profissional que com ela tenha vínculo de emprego; e 

iii. O profissional autônomo que a ela presta serviço: a empresa, o grupo, a 

sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área 

da saúde, em seu estabelecimento. 

g) Disponibilizar profissionais para o atendimento e funcionamento dos requisitos do 

Capítulo II, Seção II, item III – Componente da Atenção Especializada, da Portaria 

GM/MS No 874 de 16 de maio de 2013, que Institui a Política Nacional para a Prevenção 

e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

h) Atuar em estrutura diversa, quando da possibilidade de paralisação de qualquer um dos 

serviços, para assegurar a continuidade dos atendimentos até que se restabeleça o 

serviço suspenso, mediante anuência formal do CONTRATANTE e vistoria prévia do local 

onde os serviços serão prestados; 

i) Excepcionalmente, em virtude da paralisação dos serviços, a fim de assegurar a 

continuidade do tratamento dos pacientes, permitir-se-á a subcontratação dos serviços, 

mediante anuência formal da CONTRATANTE e vistoria prévia do local subcontratado; 

j) A subcontratada se sujeitará a todas as obrigações e sanções aplicadas à CONTRATADA, 

ficando esta responsável por todas as ações praticadas pela subcontratada; 

k) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, bem como aos seus funcionários que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar; 

l) Adotar condutas para o diagnóstico definitivo e a extensão da neoplasia (estadiamento) 

e assegurar a continuidade do atendimento, utilizando os serviços da Rede de Atenção 

SUS, pactuados na PPI, de acordo com as rotinas e as condutas estabelecidas, 

seguindo os protocolos clínicos e observando as diretrizes terapêuticas publicados pelo 



 
 
 
  

 
 

 

Ministério da Saúde, sendo que, em caso destes não estarem disponíveis, deve 

estabelecer as suas condutas e protocolos a partir de recomendações baseadas em 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS); 

m) Apoiar outros estabelecimentos de atenção à saúde, sempre que solicitado pelo Hospital 

e SES/GO no que se refere à prevenção e ao controle do câncer, participando quando 

necessário da educação permanente dos profissionais de saúde que atuam na Rede de 

Atenção à Saúde; 

n) Apresentar ao final de cada mês a produção mensal dos serviços prestados (Relatório 

Consolidado de Medição) à direção da unidade responsável para que a mesma processe 

o faturamento, através do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), Boletim de 

Produção Ambulatorial (BPA Magnético) ou Autorização de Internação Hospitalar (AIH); 

o) Apresentar seus profissionais devidamente uniformizados, identificados mediante 

crachás (com foto recente e identificação da função), providos dos equipamentos de 

Proteção Individual - EPI's, obedecendo aos parâmetros das normas regulamentadoras, 

encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, 

tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

p) Apresentar, quando solicitado, relatórios, prontuários ou demais informações 

necessárias ao acompanhamento da execução do serviço contratado no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas; 

q) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais 

causados por seus funcionários, dolosa ou culposamente, assumindo os ônus 

resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, 

ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, 

outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 

terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei; 

r) Arcar com todos os custos diretos e indiretos da realização dos serviços; 

s) Assegurar ao paciente o acesso a seu prontuário, nos termos da lei; 

t) Assegurar o atendimento eletivo da demanda de paciente interno hospitalar (intra- 

hospitalar) e paciente interno ambulatorial, ofertando acompanhamento clínico e 

avaliação de segmento no tratamento terapêutico proposto; 



 
 
 
  

 
 

 

u) Assumir solução rápida e efetiva de problemas gerados na realização dos 

procedimentos ambulatoriais e hospitalares sob sua responsabilidade e de sua equipe 

técnica ou em casos de atrasos dos resultados junto ao paciente e médico; 

v) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seu representante 

legal e/ou procurador; 

w) Atender a população definida pelos gestores como de sua responsabilidade para o 

cuidado oncológico, assim como manter vínculo assistencial junto aos serviços para os 

quais seja referência para este tratamento; 

x) Atender a toda intercorrência, que eventualmente vier a ocorrer durante a realização dos 

serviços e com encaminhamentos adequados, sem ônus ao CONTRATANTE ou ao usuário 

do SUS; 

y) Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 

cumprindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH; 

z) Colocar à disposição do CONTRATANTE as solicitações de serviços para conferência, 

assim que solicitado: relatório com as guias de requisições, devidamente autorizadas, 

com nome do paciente, exames realizados e respectivos valores; 

aa) Compor a Rede de Atenção à Saúde regional, estando articulados com todos os pontos 

de atenção, observando os princípios, as diretrizes e as competências descritas na 

Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, no que se refere ao diagnóstico 

diferencial e definitivo de câncer, ao tratamento, à reabilitação e aos cuidados paliativos; 

bb) Comunicar, imediatamente, ao CONTRATANTE, no prazo máximo de vinte e quatro horas 

(24h), após ter tido ciência, através de documento formal, qualquer 

intercorrência/inconformidade, em qualquer fase dos serviços prestados, de modo 

particular daquelas que envolvam direta ou indiretamente a qualidade e segurança do 

atendimento ao paciente; 

cc) Comunicar, imediatamente, ao CONTRATANTE, qualquer alteração ocorrida no endereço, 

número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros julgados necessários para o 

correto contato ou recebimento de correspondências; 



 
 
 
  

 
 

 

dd) Cumprir as normas legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, além das 

normas estabelecidas pelo Hospital e SES/GO, órgão regulador dos serviços, etc; 

ee) Disponibilizar número de profissionais capacitados e habilitados suficientes para uma 

escala de trabalho que atenda as características e especificidade de cada um dos 

serviços propostos relacionado à demanda em cada localidade de realização, 

mantendo-os nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE, atendendo ao 

funcionamento ininterrupto no caso do hospital e exercendo o controle no que se refere 

à assiduidade e a pontualidade de seus funcionários; 

ff) Dispor, em seu quadro permanente, de profissionais capacitados e habilitados: médico 

cancerologista cirúrgico, cirurgião geral e mastologista, no qual exercerá 

responsabilidade técnica, inclusive perante à Vigilância Sanitária; 

gg) Esclarecer de imediato aos pacientes seus direitos e demais assuntos referentes aos 

serviços oferecidos, justificando aos mesmos, por escrito sob forma de relatório, as 

razões técnicas quando da não realização de qualquer ato profissional necessário à 

execução dos procedimentos previstos neste Instrumento; 

hh) Fornecer ao paciente ou ao seu responsável, quando solicitado, no ato da saída do 

estabelecimento, documento (relatório ou declaração) que comprove o atendimento 

prestado; 

ii) Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de quitação das 

obrigações trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de funcionários 

utilizados na execução dos serviços; 

jj) Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

kk) Garantir a continuidade do atendimento e tratamento dos pacientes, em virtude de 

paralisações ocorridas em qualquer um dos serviços contratados; 

ll) Instruir seus funcionários quanto às necessidades de acatar as orientações do 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 

Medicina do Trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas do hospital; 

mm) Justificar, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não 

realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos 



 
 
 
  

 
 

 

previstos na contratação; 

nn) Manter atualizado e disponível a todos os funcionários, as instruções por escrito de 

biossegurança (uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva - 

EPC), norma de conduta de segurança biológica, química, física, ocupacional e 

ambiental, bem como procedimentos em casos de acidentes, manuseio e transporte de 

material e amostra biológica; 

oo) Manter atualizados os sistemas de informação vigentes, especialmente o Sistema de 

Informação do Câncer - SISCAN e o Registro Hospitalar de Câncer - RHC, conforme 

normas técnico-operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde e enviar as bases 

de dados e os relatórios com análises sobre a situação do controle do câncer à 

Secretaria de Assistência à Saúde (SAS/MS) e ao Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA/SAS/MS) sempre que requisitado; 

pp) Manter cadastro dos usuários, assim como prontuários que permitam o 

acompanhamento, o controle e a supervisão dos serviços, pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos e os demais documentos pelo prazo legal; 

qq) Manter disciplina entre os seus funcionários no local do serviço, assegurando que todo 

funcionário que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da 

execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do CONTRATANTE; 

rr) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

ss) Manter os registros de formação e qualificação de sua equipe técnica, compatíveis com 

as funções desempenhadas e disponibilizar sempre que solicitado; 

tt)  Manter sediado junto ao CONTRATANTE durante os turnos de trabalho, profissionais 

capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

uu)  Manter sempre atualizados os prontuários dos pacientes; 

vv) Não cobrar, em hipótese nenhuma, do usuário do SUS por quaisquer serviços 

prestados; 

ww) Não divulgar nem fornecer, sob as penas da lei, dados e informações referentes ao 

objeto ora contratado, nem os que lhe forem transmitidos pelo CONTRATANTE, a menos 



 
 
 
  

 
 

 

que seja expressamente autorizado pelo mesmo; 

xx) Não utilizar, nem permitir que utilizem o paciente para fins de experimentação, limitando 

as práticas terapêuticas a procedimentos consagrados e reconhecidos pelos Conselhos 

de Classes; 

yy) Ofertar os procedimentos contratualizados para todas as faixas etárias de usuários; 

zz) Os supervisores da CONTRATADA terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 

necessidade, ao fiscal de Contrato; 

aaa) Preservar e manter o CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações de seus 

funcionários, queixas e representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços; 

bbb) Prestar esclarecimentos por meio de documento formal sempre que solicitados pelo 

CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando da ocorrência de 

reclamações ou pedidos de esclarecimentos; 

ccc) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

ddd) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando as 

condições de segurança e prevenção contra acidentes de trabalho, de acordo com as 

normas emanadas do Ministério do Trabalho; 

eee) Proporcionar acesso aos prontuários sob sua guarda à equipe de Registro Hospitalar 

do Câncer – RHC ou outra que venha a substituí-la nas suas atividades; 

fff) Realizar a guarda como fiel depositário de todos os equipamentos existentes nos 

serviços e instalações do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN); 

ggg) Realizar o faturamento dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares, conforme 

normas vigentes no âmbito do SUS; 

hhh) Realizar treinamentos e capacitações permanentes e continuadas compatíveis com as 

funções desempenhadas aos seus funcionários, por meio de pessoas ou instituições 

habilitadas para emitir certificação, bem como dispor de documentos que comprovem 

essas ações; 



 
 
 
  

 
 

 

iii) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da sua execução. Os serviços deverão ser realizados sob garantia de qualidade, 

cobrindo o risco de falhas na sua prestação, sob pena de repetição dos mesmos, sem 

ônus para o CONTRATANTE devendo ser atendidos dentro dos prazos solicitados; 

jjj) Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 

saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

kkk) Respeitar a decisão do paciente no ato do procedimento, ao consentir ou recusar 

prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou 

obrigação legal; 

lll) Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos de marcas e patentes, 

ficando esclarecido que o CONTRATANTE não aceitará qualquer imputação nesse sentido; 

mmm) Responsabilizar-se, exclusiva e integralmente, pelo pessoal utilizado na 

execução dos serviços incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE, utilizando profissionais 

em número suficiente; 

nnn) Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no Título II, Capítulo 

V da CLT, e na Portaria Nº 3.460/77 do Ministério do Trabalho, relativos à segurança e 

higiene do trabalho, bem como a legislação correlata em vigor a ser exigida, observando 

que a atividade é reconhecidamente geradora de riscos à integridade física dos 

trabalhadores atenderem as Normas Regulamentadoras (NR) no sentido de se eliminar 

ou minimizar estes riscos; 

ooo) Responsabilizar-se pela indenização de qualquer dano causado aos pacientes 

decorrente da ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia 

praticada por seus profissionais ou prepostos, resguardando-se o direito de ampla 

defesa; 

ppp) Responsabilizar-se por eventuais paralisações em qualquer um dos serviços sem 

repasse de qualquer ônus ao CONTRATANTE, assegurando que não haja interrupção dos 

serviços contratados; 



 
 
 
  

 
 

 

qqq) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados a seus 

funcionários durante a execução dos serviços, com observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinentes ao objeto do serviço em 

comento; 

rrr) Responsabilizar-se por todo e quaisquer danos e/ou prejuízo a que vier causar aos 

pacientes encaminhados para realização dos serviços; 

sss) Somente atender as referências e encaminhamentos de atendimento emitidos em 

papel próprio da unidade requisitante, assinadas, datadas e carimbadas pelo 

profissional competente, autorizadas pelo setor de regulação, responsável por cada 

unidade hospitalar, cujo prazo de validade máximo é de até 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de autorização; 

ttt) Submeter-se à fiscalização permanente do CONTRATANTE, ficando sujeito também ao 

Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS e da SES/GO; 

uuu) Submeter-se à regulação, ao monitoramento e à avaliação do Gestor Estadual, 

conforme as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão; 

vvv) Submeter-se ao Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS e 

Programa Nacional de Qualidade em Mamografia – PNQM; 

www) Substituir imediatamete toda e qualquer ausência de seus funcionários por outro 

profissional que atenda aos requisitos exigidos, de forma a evitar o decréscimo no 

quantitativo profissional disponibilizado para a prestação do serviço; 

xxx) Treinar os seus funcionários quanto aos riscos a que serão submetidos em suas 

atividades, bem como a forma correta de utilização dos Equipamentos de Proteção 

Coletivas e Individuais; 

yyy) Utilizar as ferramentas de tecnologia da informação de uso obrigatório disponibilizados 

pela Contratante, por meio da Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria; 

zzz) Manter os funcionários sujeitos às normas disciplinares do Hospital e da SES/GO, 

porém, sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à CONTRATADA todos os encargos 

e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, quitando todas as 

obrigações trabalhistas vigentes, sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais 



 
 
 
  

 
 

 

previstas na legislação específica. Não existirá para o CONTRATANTE, qualquer 

solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para 

com os funcionários da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos 

os ônus advindos da relação empregatícia; 

aaaa) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não 

podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato 

de o CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução dos serviços, 

resguardando-se o direito de ampla defesa e contraditório; 

bbbb) Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência 

social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente 

pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e 

legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual; 

cccc) Todas as informações relacionadas aos pacientes são sigilosas e não são permitidas 

declarações de qualquer nível fora do âmbito hospitalar. O sigilo aplica-se também às 

informações institucionais e administrativas da unidade; 

dddd) O acesso aos sistemas hospitalares com login e senha é pessoal e intransferível e 

sua utilização deve ser feita apenas para fins de atendimento dos pacientes. Nenhuma 

informação pode ser fotografada, ou publicada em redes sociais, ou exposta em trabalho 

científico sem consentimento específico do paciente ou autorização do Comitê de Ética; 

eeee) Apenas a diretoria da unidade e/ou colaboradores por ela designados, analisados 

caso a caso, estão autorizados a falar em nome do hospital aos canais de mídia, bem 

como a concessão de entrevistas sobre temas e assuntos relacionados ao hospital ou 

pacientes; 

ffff) Os profissionais médicos são contratados através de empresas de serviços médicos, 

que são responsáveis pela remuneração dos honorários das atividades exercidas. Os 

diretores da unidade e diretores do IMED são responsáveis por estabelecer rol de 

atividades e tarefas que os profissionais devem realizar durante a sua jornada de 

trabalho. Problemas nas rotinas diárias de trabalho devem ser tratadas primeiramente 

com a direção da unidade, além da empresa de prestação de serviços; 



 
 
 
  

 
 

 

gggg) Profissionais médicos exercendo suas atividades no SUS, em redes próprias ou 

conveniadas, devem prescrever medicamentos pela Denominação Comum Brasileira 

(DCB), em oposto à prescrição isolada pelo nome comercial. Do mesmo modo, ao 

escolher um medicamento, devem ser esgotadas as alternativas de fármacos previstos 

na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), nas relações complementares 

estadual e municipal. Os medicamentos contidos no RENAME podem ser consultados 

no aplicativo de download gratuito para Android e IOS “MEDSUS”; 

hhhh) O uso adequado, racional e cuidadoso dos materiais e equipamentos hospitalares é 

responsabilidade de todos os profissionais do hospital; 

iiii) Conhecer e avaliar as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas, bem como 

desenvolver estratégias, em conjunto com a Equipe Multiprofissional e Diretoria, para 

que elas possam ser alcançadas; 

jjjj) Coordenar as atividades de planejamento e avaliação dos resultados das ações 

implementadas na Unidade de Saúde; 

kkkk) Coordenar e avaliar o diagnóstico de necessidades e a proposição de ações de 

educação permanente da equipe; 

llll) Participar de reuniões com a Equipe Multiprofissional e com demais membros da equipe 

médica que assistem o paciente, em reuniões semanais dos pacientes oncológicos;  

mmmm) Monitorar, em conjunto com os gestores do HCN e estabelecendo, quando 

indicado, as correções necessárias, como taxa de reabordagem, infecção de sítio 

cirúrgico, adesão à lista de verificação de cirurgia segura, pacientes com 

antibioticoprofilaxia no momento adequado, lesão por posicionamento cirúrgico, 

completude de preenchimento de prontuário, atraso de cirurgia, mortalidade cirúrgica 

intra-hospitalar, ajustada ao risco de retorno não programado à sala cirúrgica. 

nnnn) Responsabilizar-se pela orientação e supervisão dos acadêmicos e médicos 

residentes que estão em treinamento na Unidade de Saúde; 

oooo) Cumprir rigorosamente o horário cirúrgico, informando com pelo menos 30 (trinta) 

minutos de antecedência atrasos ou qualquer imprevisto que impossibilite sua chegada 

pontual; 



 
 
 
  

 
 

 

pppp) Respeitar o preenchimento do Registro Geral de Operação (RGO) e demais 

documentos, assinando eletronicamente os documentos do prontuário sob sua 

responsabilidade; 

qqqq) As marcações e remarcações cirúrgicas deverão ser realizadas junto ao 

Agendamento do Centro Cirúrgico, das 7h às 17hs, de segunda a sexta-feira, com 

exceção dos casos de urgência e emergência, que poderão ser agendados junto a 

equipe de enfermagem pelo sistema MV, inclusive aos sábados e domingos, devendo 

anotar e dar ciência à enfermeira do setor, assim que possível; e 

rrrr) O médico oncologista, clínico ou cirúrgico, deve ser o responsável pela assistência do 

paciente oncológico em regime ambulatorial ou quando internado em enfermaria ou UTI, 

realizando visitas, evoluções, prescrições e conversas com paciente e seus familiares. 

DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS 
 
 

ITEM ESPECIALIDADE 

1 Cirurgião Oncológico 

2 Urologista (oncológica e geral) 

3 Ginecologista 

4 Mastologista 

5 Cirurgião Assistente 

6 Coordenador das equipes médicas 

 

 

DAS METAS PROPOSTAS 

 

Procedimentos e Cirurgias Oncológicas: 

 
Código Descrição Qtdade / Mês 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Especializada 120 

04.06.02.007-8 
Implantação de cateter de longa permanência semi 

ou totalmente implantável 
10 

04.16+... Procedimento ambulatorial (pequena cirurgia) 20 

04.16+... Cirurgia Oncológica (de médio e grande porte) 45 

 Total de Procedimentos em Cirurgia Oncológica 195 



 
 
 
  

 
 

 

Procedimentos e Cirurgias em Urologia Oncológica e Geral: 
 

Código Descrição Qtdade / Mês 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Especializada 120 

02.01.01.041-0 Biópsia de próstata 15 

04.16+... Procedimento ambulatorial (pequena cirurgia) 20 

04.16+... Cirurgia Urologia 40 

 Total de procedimentos em Urologia 195 

 
  
 
   Procedimentos e Cirurgias em Ginecologia Oncológica: 
 

Código Descrição Qtdade / Mês 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Especializada 60 

02.01.01.066-6 Biópsia de colo de útero 20 

04.16+... Procedimento ambulatorial (pequena cirurgia) 10 

 Total de Procedimentos em Ginecologia 90 

 
 
 

  Procedimentos e Cirurgias em Mastologia: 
 

Código Descrição Qtdade / Mês 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Especializada 60 

02.01.01.056-9 Biópsia de mama 20 

04.16+... Procedimento ambulatorial (pequena cirurgia) 10 

 Total de Procedimentos em Mastologia 90 

 

  Metas do Cirurgião Assistente: 
 

Descrição Qtdade pacientes / 

dia 

• Assistente de cirurgia. 

• Acompanhamento, prescrição e evolução de pacientes 

internados da oncologia cirúrgica 

 
 

        20 

Total de Acompanhamento de pacientes internados           20 

 



 
 
 
  

 
 

 

1.2. É também objeto do presente Instrumento a adequação do valor fixo mensal disposto 

na Subcláusula “5.5.1” do Contrato correspondente ao custo fixo mensal da CONTRATADA com 

despesas administrativas e ajustamento da estrutura física que, somado à quantia mensal fixa 

dos serviços médicos especializados descritos no item “1.1” acima, passa a ser de R$ 

670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais).  

1.3. Por este Instrumento, as Partes também formalizam a redução do percentual sobre o 

valor total da estimativa mensal do custo variável para fins de cálculo do faturamento mínimo 

mensal, de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento), com eficácia a partir do mês de 

novembro de 2022. 

1.3.1. Em razão da redução mencionada no item “1.2” acima, a partir do mês de 

novembro de 2022, o valor do faturamento mínimo mensal indicado na Cláusula “5.1” do 

Contrato passa de R$ 826.482,00 (oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta 

e dois reais) para R$ 275.494,00 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa 

e quatro reais).  

1.4. Por fim, as Partes formalizam a alteração da tabela dos medicamentos de alto custo 

fornecidos pela CONTRATADA disposta às páginas 160/161 do Contrato (Anexo I – Termo de 

Referência), a qual passa a viger de acordo com a tabela abaixo colacionada: 

 



 
 
 
  

 
 

 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato Emergencial e em seu(s) eventual(is) Termo(s) 

Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de 

divergência entre as disposições previstas no Contrato Emergencial ou em seu(s) eventual(is) 

Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste 

Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes 

e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes 

contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada 

entre as Partes). 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de 

contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. 

Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, ele produzirá 

efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas 

Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser entregue em 



 
 
 
  

 
 

 

02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçu-GO, 31 de outubro de 2022. 

 

_____________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 

Antônio Evandro de Araújo Júnior 

Testemunhas:  

1) _________________________    2)__________________________ 

Nome:            Nome:      

R.G.:            R.G.:      

C.P.F:           C.P.F.:      
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Ao 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Anápolis, Quadra 28, Lote 09-A – Sala 03 - Centro 

Uruaçu – GO – CEP 76.400-000 

 
1. DOS DADOS GERAIS DA PROPOSTA COMERCIAL: 

 
 

a) Dados da empresa: 

Razão Social: Rede Onco - Centros de Oncologia do Brasil LTDA. 

CNPJ: 12.917.707/0001-46 

Inscrição Estadual: ISENTO 

Inscrição Municipal: 30101026 

Endereço: Rua Afro Sampaio, s/nº, Quadra 22, Lote 02, Cidade Nova 

Marabá – PA CEP 68501-560 

Fone Fax: (+55) (94) 3322-9100 / (63) 99223-0062 

Home Page: www.oncoradium.com.br 

E-mail: janaina.nasser@oncoradium.com.br 
 
 

b) Dados bancários: 

Banco: SICOOB (756) 

Agência: 5004 

Conta Corrente: 114.244-5 

Titularidade: Rede Onco - Centros de Oncologia do Brasil Ltda 

CNPJ: 12.917.707/0001-46 

 
 

c) Responsável pela assinatura do contrato 

Antônio Evandro de Araújo Júnior 

CPF/MF sob o nº 772.637.403-97 

Portador da Carteira de Identidade RG 1.413.965 SSP-PI 

Cargo: Diretor Executivo 

E-mail: evandro.junior@oncoradium.com.br / janaina.nasser@oncoradium.com.br 

Telefone: (86) 98135-1503 / (63) 99223-0062 

ANTONIO EVANDRO DE ARAUJO 
JUNIOR:77263740397

Assinado de forma digital por 
ANTONIO EVANDRO DE ARAUJO 
JUNIOR:77263740397
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d) Objeto da Proposta 

A proposta comercial consiste na CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA ONCOLÓGICA nas seguintes áreas de 

atuação: GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, UROLOGIA, 

ONCOLOGIA CUTÂNEA E TUMORES DE PARTES MOLES, destinado ao tratamento de 

pacientes oncológicos atendidos no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), sediado 

à Avenida Galdino Moreira de Souza, 1230 - Esquina com Rua Pará - Quadra G2, Lote 01, Jardim 

Eldorado, na cidade de Uruaçu – GO – CEP 76.400-000. 

 
2. APRESENTAÇÃO 

 
 

Criada em 2010 na cidade de Imperatriz-MA, a REDE ONCO surgiu com o objetivo de 

atender a grande demanda de pacientes do Norte e Nordeste. A REDE ONCO encontra-se 

presente em cinco Estados brasileiros, dispondo de 11 (onze) Unidades para atender pacientes 

provenientes da rede privada, convênios, planos de saúde e Sistema Único do Saúde. A Rede 

dispõe do tratamento oncológico completo, incluindo: Quimioterapias, Radioterapia e 

Braquiterapia. Conta ainda com uma infraestrutura de atendimento completa, tecnologia de 

ponta, equipe multidisciplinar altamente capacitada, com atendimento ao paciente de forma 

humanizada, integrada e completa. Ao longo do tempo a Rede Onco já realizou mais de 50.000 

(cinquenta mil) consultas ambulatoriais especializadas, 30.000 (trinta mil) sessões de 

quimioterapia, 25.000 (vinte e cinco mil) sessões de Radioterapias e 200.000 (duzentos mil) 

consultas especializadas multidisciplinar. Em toda sua linha de cuidado a REDE ONCO, dispõe 

de uma equipe de colaboradores comprometidos em acolher da melhor forma o paciente e seus 

familiares. 

A REDE ONCO traz desde a sua gênese, a missão e o desejo de prestar assistência 

médica de excelência, oferecendo serviços de qualidade, atendendo a requisitos legais, 

científicos e humanitários, obstinada com a cura e a qualidade de vida dos pacientes, investindo 

na melhoria contínua dos processos, na satisfação de clientes e colaboradores. A Rede Onco 

traz consigo a visão e o objetivo de ser um centro de referência internacional em prevenção e 

tratamento do câncer que oferece ao paciente um cuidado humanizado, integrado e completo. 

Dentre os seus valores, a REDE ONCO traz consigo como primazia, a ética, humanização, 

respeito, comprometimento, responsabilidade social e ambiental. 

ANTONIO EVANDRO DE 
ARAUJO JUNIOR:77263740397

Assinado de forma digital por 
ANTONIO EVANDRO DE ARAUJO 
JUNIOR:77263740397
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Neste contexto, por entender seu papel social diante da comunidade onde está 

estabelecida, os colaboradores, seus prestadores e fornecedores, os dirigentes da Rede Onco 

descentralizaram sua operação e projetos, investindo nas Unidades: Araguaína/TO, Aracajú/SE, 

Caxias/MA, Imperatriz/MA, São Luís/MA, Marabá/PA, Parauapebas/PA, Patos/PB e Uruaçu/GO. 

Não obstante as expansões já mencionadas, desejamos cada vez mais nossas Unidades, 

implantando novas operações em novas Cidades e Estados, especialmente no Centro Oeste, 

contribuindo para o desenvolvimento, bem como com todos os pacientes que precisam de 

tratamento, o que nos motiva a oportunizar esta respectiva proposta. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 
 

A Portaria GM/MS Nº 874, de 16 de maio de 2013, institui a Política Nacional para a 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo a forma e a garantia do 

acesso ao tratamento no que tange a atenção especializada em oncologia. E, considerando que 

a PORTARIA SAES/MS Nº 1399, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019, redefiniu os critérios e 

parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de saúde na alta complexidade 

em oncologia no âmbito do SUS, fixando requisitos para habilitação e manutenção dos serviços 

habilitados, em consonância com os diplomas técnicos abaixo: 

• Portaria de consolidação nº 03. Origem PRT MS/GM 4279/2010, art 1º; 

• Diretrizes para o Cuidado das Pessoas com Doenças Crônicas nas Redes de Atenção à 

Saúde e nas Linhas de Cuidados prioritárias (Brasília-DF/MS/2013). 

• Portaria de Consolidação nº 2, Consolidação das Normas sobre as Políticas Nacionais de 

Saúde do Sistema Único de Saúde, teve como origem a Portaria nº 876/SAS/MS que dispõe 

sobre a aplicação da lei 12.732/2012. 

• Portaria GM/MS nº 874 de 16 de maio de 2013/Portaria de Consolidação nº 02, que institui 

a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, na Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

• Portaria de Consolidação nº 3, Consolidação das Normas sobre as Redes do Sistema 

Único de Saúde, teve como origem a Portaria nº 3.388/2013/MS que redefine a Qualificação 

Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero (QualiCito), no âmbito 

da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 
ANTONIO EVANDRO DE 
ARAUJO 
JUNIOR:77263740397

Assinado de forma digital por 
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• Manual da Oncologia SIA/SUS 2013/SAS/MS 

• Portaria de Consolidação de nº 03, Consolidação das Normas sobre as Redes do Sistema 

Único de Saúde teve como origem a Portaria GM/MS nº 189 de 31 de Janeiro de 2014 que 

Institui o Serviço de Referência para o Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do 

Câncer do Colo do Útero (SRC) e o Serviço de Referência para Diagnóstico de Câncer de 

Mama (SDM) e os respectivos incentivos financeiros de custeio e de investimento para a 

sua implantação. 

• Portaria GM/MS nº 483 de 1º de abril de 2014/Portaria de Consolidada nº 03/2017, Anexo 

IV, Sessão l Capítulo l, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a 

organização das suas Linhas de Cuidados. 

• Portaria 1008 de 30 de setembro de 2015/SAS/MS. Aprova as Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas do Carcinoma de Mama. 

• Portaria 498 de 11 de maio de 2016/SAS/MS. Aprova as Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata. 

• Estimativa de câncer para 2020/INCA/ MS 

• Portaria nº 263, de 22 de fevereiro de 2019/ Secretaria de Atenção Especializada/MS, que 

atualiza os procedimentos radioterápicos da Tabela SIGTAP/MS 

• Portaria nº 1.399 de 17 de dezembro de 2019 / Secretaria de Atenção Especializada/MS, 

que redefine os critérios e parâmetros referenciais para a habilitação, estabelecimentos de 

saúde na Alta Complexidade em oncologia no âmbito do SUS, funcionamento e de recursos 

humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

 
4. OBJETIVO 

 
 

Propor a contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA ONCOLÓGICA, nas seguintes áreas de atuação: 

GASTROENTEROLOGIA,   GINECOLOGIA,   MASTOLOGIA,   UROLOGIA,   ONCOLOGIA 

CUTÂNEA E TUMORES DE PARTES MOLES, destinado ao tratamento de pacientes 

oncológicos atendidos no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), sediado à Avenida 

ANTONIO EVANDRO DE 
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Galdino Moreira de Souza, 1230 - Esquina com Rua Pará - Quadra G2, Lote 01, Jardim 

Eldorado, na cidade de Uruaçu – GO – CEP 76.400-000. 

Os serviços médicos especializados prestados, são de caráter eletivo, excluindo-se 

as urgências e as emergências e compreendem: 

 
➢ Cirurgia Oncológica - Proporcionar abordagem do câncer, nas seguintes áreas de 

atuação: GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, UROLOGIA, 

ONCOLOGIA CUTÂNEA E TUMORES DE PARTES MOLES: 

a) Consulta de triagem; 

b) Consulta de diagnóstico, estadiamento e decisão terapêutica; 

c) Parecer de avaliação médica especializada; 

d) Biópsia; 

e) Pequena cirurgia (Procedimento ambulatorial); 

f) Avaliação pré-operatória; 

g) Cirurgia de médio e grande porte; 

h) Evolução médica; 

i) Acompanhamento de intercorrência; 

j) Consulta de retorno de resultado; 

k) Implantação de cateter port a cath 

 
 

➢ Cirurgião assistente: 

a) Acompanhamento diário do paciente oncológico internado (Evolução médica e alta 

hospitalar); 

b) Auxílio de procedimentos; 

c) Acompanhamento de Intercorrência diurna do Hospital Estadual do Centro-Norte 

Goiano (HCN). 

 
Estão isentos desta proposta todos os materiais especificamente do ato cirúrgico. 

Estes serão de responsabilidade da contratante. 

Todos os atendimentos serão realizados atendendo os protocolos estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. 
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5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 

A REDE ONCO, se compromete em caso seja aprovada a respectiva proposta, apresentar 

os seguintes documentos relativos à habilitação técnica, de acordo com a Portaria 1399 do 

Ministério da Saúde. 

1. Apresentar registro ou inscrição do estabelecimento na entidade profissional competente, 

qual seja, no Conselho de Classe Regional de Medicina; 

2. Prova de que a proponente dispõe, integrando em seu quadro de pessoal, profissionais 

especialistas: médico CIRURGIÃO ONCOLÓGICO e/ou especialista nas áreas 

cirúrgicas de atuação em GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, 

UROLOGIA, ONCOLOGIA CUTÂNEA E TUMORES DE PARTES MOLES nos quais 

devem ser detentores da Responsabilidade Técnica pela execução de serviços 

pertinentes e compatíveis com os serviços; 

3. Apresentar cópia dos títulos de especialistas de todos os profissionais contidos em seu 

corpo técnico, em conformidade com a legislação vigente. 

4. Registro ou inscrição do Responsável Técnico no Conselho de Classe Regional de 

Medicina; 

5. Alvará da Vigilância Sanitária; 

6. Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 

CNES, conforme Portaria MS/SAS nº 511/2000; 

7. Atestados de Capacidade Técnica emitido pelo órgão promotor entidades de direito 

público ou privado, que comprovem a expertise da empresa proponente; 

 
6. DA QUALIFICAÇÃO JURIDICA E FINANCEIRA 

 
 

A REDE ONCO, se compromete em caso seja aprovada a respectiva proposta, apresentar 

os seguintes documentos relativos à qualificação jurídica e financeira: 

1. Estatuto devidamente registrado com as respectivas alterações, caso existam, 

acompanhado da data de eleição de sua atual diretoria; 

2. Cadastro do CNPJ; 

3. Registro Geral (R.G.) e Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) dos responsáveis legais pela 

instituição; 
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4. Certidão Consolidada do Tribunal de Contas da União; 

5. Certidão Consolidada do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; 

6. Certidão Negativa de falência e concordata, expedido pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou Certidão de Execução Patrimonial, expedido pelo domicílio da pessoa física 

com data não anterior a 90 (noventa) dias. 

7. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado do 

Exercício – DRE) do último exercício, que comprove a boa situação financeira da empresa; 

8. Declaração exarada por contador devidamente registrado no Conselho da categoria 

profissional, de que a instituição detém escrituração contábil regular e que goza de boa 

saúde financeira; 

9. Apresentar comprovação da boa situação financeira da proponente, aferida com base nos 

índices de liquidez Geral (LG) solvência Geral (SG) E Liquidez Corrente (LC) igual ou 

maior es que O (um); 

10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

11. Certificado de regularidade de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF- FGTS); 

12. Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 

13. Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

14. Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio da licitante que comprove 

a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISSQN. 

 
7. DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS: 

 

 
ITEM ESPECIALIDADE 

1 Cirurgião Oncológico 

2 Urologista (oncológica e geral) 

3 Ginecologista 

4 Mastologista 

5 Cirurgião Assistente 

6 Coordenador das equipes médicas 
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8. DAS METAS PROPOSTAS 
 
 

A quantidade de atendimentos propostos pode variar de acordo com a demanda local. Para 

as especialidades abaixo listadas propomos os seguintes quantitativos: 

 
8.1 Procedimentos e Cirurgias Oncológicas: 

 

Código Descrição Qtdade / Mês 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Especializada 120 

04.06.02.007-8 
Implantação de cateter de longa permanência semi ou 

totalmente implantável 
10 

04.16+... Procedimento ambulatorial (pequena cirurgia) 20 

04.16+... Cirurgia Oncológica (de médio e grande porte) 45 

 Total de Procedimentos em Cirurgia Oncológica 195 

 
8.2 Procedimentos e Cirurgias em Urologia Oncológica e Geral: 

 

Código Descrição Qtdade / Mês 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Especializada 120 

02.01.01.041-0 Biópsia de próstata 15 

04.16+... Procedimento ambulatorial (pequena cirurgia) 20 

04.16+... Cirurgia Urologia 40 

 Total de procedimentos em Urologia 195 

 
8.3 Procedimentos e Cirurgias em Ginecologia Oncológica: 

 

Código Descrição Qtdade / Mês 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Especializada 60 

02.01.01.066-6 Biópsia de colo de útero 20 

04.16+... Procedimento ambulatorial (pequena cirurgia) 10 

 Total de Procedimentos em Ginecologia 90 
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8.4 Procedimentos e Cirurgias em Mastologia: 
 

Código Descrição Qtdade / Mês 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Especializada 60 

02.01.01.056-9 Biópsia de mama 20 

04.16+... Procedimento ambulatorial (pequena cirurgia) 10 

 Total de Procedimentos em Mastologia 90 

 
8.5 Metas do Cirurgião Assistente 

 

 
Descrição 

Qtdade 

pacientes / dia 

• Assistente de cirurgia. 

• Acompanhamento, prescrição e evolução de pacientes internados da 

oncologia cirúrgica 

 
20 

Total de Acompanhamento de pacientes internados 20 

 
9. VALOR DA PROPOSTA: 

 
 

A proposta apresentada contempla apenas serviços médicos oncológicos especializados 

prestados, estando totalmente exclusos desta, os materiais hospitalares especificamente de uso 

do ato cirúrgico. Estes serão de responsabilidade da Contratante e todos os atendimentos serão 

de caráter eletivo, excluindo as urgências e emergências. 

O valor proposto é par atender a demanda atual do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano 

– HCN, a partir de 01/11/2022, devendo ser revisto os quantitativos atendido a cada 03 (três) 

meses. Pois caso a demanda tenha um aumento muito grande, o quantitativo de profissionais 

deverá ser revisto. 

Devido a dificuldade geográfica, sabemos que os profissionais médicos ou terão que mudar 

para a cidade de Uruaçu, ou terão que ir fazer atendimentos semanais, quinzenais ou mensais. 

Com isso não conseguiremos profissionais para atendimentos pagando apenas por 

produtividade, teremos que pagar pelo menos um mínimo garantido para eles. 
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ITEM ESPECIALIDADE QTD PROFISSIONAIS VALOR MENSAL 

1 Cirurgião Oncológico 01 R$ 80.000,00 

2 Urologista (oncológica e geral) 02 R$ 80.000,00 

3 Ginecologista 01 R$ 30.000,00 

4 Mastologista 01 R$ 30.000,00 

5 Cirurgião Assistente 01 R$ 60.000,00 

6 Coordenador da Equipe 01 R$ 20.000,00 

 Total 07 R$ 300.000,00 

 

Valor total mensal: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) 

Valor total anual: R$ 3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais). 

 
 

10. CONDIÇÕES PARA O SERVIÇO PROPOSTO: 
 
 

Caso seja aprovada a proposta a contratada se compromete em: 

1. Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o 

recebimento da Autorização de Serviço expedido pela Contratante, e no prazo máximo de 

30 (trinta) dias após início do fornecimento dos serviços apresentar as seguintes condições: 

2. Contribuir tecnicamente na adequação e manutenção das estruturas físicas que atendam 

aos requisitos da Resolução RDC/ANVISA nº 50, de 21/02/2012 e RDC/ANVISA Nº 307, 

DE 14/11/2002, quanto às normas específicas referentes à área de engenharia, arquitetura 

e vigilância sanitária; 

3. Contribuir tecnicamente para manter o compromisso de manutenção das estruturas físicas 

e de serviços que garantam o cumprimento das Resoluções RDC/ANVISA nº 306, de 

07/12/2004, RDC/ANVISA nº 15, de 15/03/2012, quanto à segurança do paciente e 

qualidade dos serviços de saúde; 

4. Contribuir tecnicamente para aos requisitos da Resolução RDC n° 220, de 21 de setembro 

de 2004 que aprova o Regulamento Técnico de funcionamento dos Serviços Oncológicos. 

5. Disponibilizar profissionais para o atendimento e funcionamento dos requisitos do Capítulo 

II, Seção II, item III – Componente da Atenção Especializada, da Portaria GM/MS No 874 

de 16 de maio de 2013, que Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do 
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Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

6. Disponibilizar profissionais sob sua inteira responsabilidade, ou seja, prestar os serviços 

diretamente com seus profissionais, devidamente capacitados e habilitados, com inscrição 

nos referidos conselhos de classe, com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais de sua responsabilidade, considerando-se profissionais da Contratada: 

• O membro de seu corpo técnico. 

• O profissional que com ela tenha vínculo de emprego. 

• O profissional autônomo que a ela presta serviço: a empresa, o grupo, 

a sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam 

atividades na área da saúde, em seu estabelecimento. 

 
7. Atuar em estrutura diversa, quando da possibilidade de paralisação de qualquer um dos 

serviços, para assegurar a continuidade dos atendimentos até que se restabeleça o serviço 

suspenso, mediante anuência formal da contratante, e vistoria prévia do local onde os 

serviços serão prestados; 

8. Excepcionalmente, em virtude da paralisação dos serviços, a fim de assegurar a 

continuidade do tratamento dos pacientes, permitir-se-á a subcontratação dos serviços, 

mediante anuência formal da contratante e vistoria prévia do local subcontratado; 

9. A subcontratada se sujeitará a todas as obrigações e sanções aplicadas à Contratada, 

ficando esta responsável por todas as ações praticadas pela subcontratada; 

10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, 

bem como aos seus funcionários, que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam 

respeito à natureza dos serviços que tenham a executar; 

11. Adotar condutas para o diagnóstico definitivo e a extensão da neoplasia (estadiamento) e 

assegurar a continuidade do atendimento, utilizando os serviços da Rede de Atenção SUS, 

pactuados na PPI, de acordo com as rotinas e as condutas estabelecidas, seguindo os 

protocolos clínicos e observando as diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da 

Saúde, sendo que, em caso destes não estarem disponíveis, deve estabelecer as suas 

condutas e protocolos a partir de recomendações baseadas em Avaliação de Tecnologias 

em Saúde (ATS); 
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12. Apoiar outros estabelecimentos de atenção à saúde, sempre que solicitado pelo Hospital e 

SES/GO no que se refere à prevenção e ao controle do câncer, participando quando 

necessário da educação permanente dos profissionais de saúde que atuam na Rede de 

Atenção à Saúde; 

13. Apresentar ao final de cada mês a produção mensal dos serviços prestados (Relatório 

Consolidado de Medição) à direção da unidade responsável, para que a mesma processe 

o faturamento, através do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), Boletim de Produção 

Ambulatorial (BPA Magnético) ou Autorização de Internação Hospitalar (AIH); 

14. Apresentar seus profissionais devidamente uniformizados, identificados mediante crachás 

(com foto recente e identificação da função), providos dos equipamentos de Proteção 

Individual - EPI's, obedecendo aos parâmetros das normas regulamentadoras, 

encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, 

tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

15. Apresentar, quando solicitado, relatórios, prontuários ou demais informações necessárias 

ao acompanhamento da execução do serviço contratado no prazo de 48 horas; 

16. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais 

causados por seus funcionários, dolosa ou culposamente, assumindo os ônus resultantes 

de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por 

culpa sua ou de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, outrossim, por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 

venham a ser exigidas por força da Lei; 

17. Arcar com todos os custos diretos e indiretos da realização dos serviços; 

18. Assegurar ao paciente o acesso a seu prontuário; 

19. Assegurar o atendimento eletivo da demanda de paciente interno hospitalar (intra- 

hospitalar) e paciente interno ambulatorial, ofertando acompanhamento clínico e avaliação 

de segmento no tratamento terapêutico proposto; 

20. Assumir solução rápida e efetiva de problemas gerados na realização dos procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares sob sua responsabilidade e de sua equipe técnica ou em casos 

de atrasos dos resultados junto ao paciente e médico; 

21. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seu representante legal; 
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22. Atender a população definida, pelos gestores, como de sua responsabilidade para o 

cuidado oncológico, assim como manter vínculo assistencial junto aos serviços para os 

quais seja referência para este tratamento; 

23. Atender a toda intercorrência, que eventualmente vier a ocorrer durante a realização dos 

serviços e com encaminhamentos adequados, sem ônus à Contratante ou ao usuário do 

SUS; 

24. Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, cumprindo 

as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH; 

25. Colocar à disposição da Contratante as solicitações de serviços para conferência, assim 

que solicitado: relatório com as guias de requisições, devidamente autorizadas, com nome 

do paciente, exames realizados e respectivos valores; 

26. Compor a Rede de Atenção à Saúde regional, estando articulados com todos os pontos de 

atenção, observando os princípios, as diretrizes e as competências descritas na Política 

Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, no que se refere ao diagnóstico diferencial e 

definitivo de câncer, ao tratamento, à reabilitação e aos cuidados paliativos; 

27. Comunicar, imediatamente, a Contratante no prazo máximo de vinte e quatro horas (24h), 

após ter tido ciência, através de documento formal, qualquer intercorrência/inconformidade, 

em qualquer fase dos serviços prestados, de modo particular daquelas que envolvam direta 

ou indiretamente a qualidade e segurança do atendimento ao paciente; 

28. Comunicar, imediatamente, à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, 

número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros julgados necessários para o 

correto contato ou recebimento de correspondências; 

29. Cumprir as normas legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, além das 

normas estabelecidas pelo Hospital e SES/GO, órgão regulador dos serviços; 

30. Disponibilizar número de profissionais capacitados e habilitados suficientes para uma 

escala de trabalho que atenda as características e especificidade de cada Serviço de dos 

serviços propostos relacionado a demanda em cada localidade de realização, mantendo- 

os nos horários predeterminados pela Contratante, atendendo ao funcionamento 

ininterrupto no caso dos hospitais e exercendo o controle no que se refere à assiduidade e 

a pontualidade de seus funcionários; 
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31. Dispor, em seu quadro permanente, de profissionais capacitados e habilitados: médico 

cancerologista cirúrgico, cirurgião geral e mastologista, no qual exercerá responsabilidade 

técnica, inclusive perante a Vigilância Sanitária; 

32. Esclarecer de imediato aos pacientes seus direitos e demais assuntos referentes aos 

serviços oferecidos, justificando aos mesmos, por escrito sob forma de relatório, as razões 

técnicas quando da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos 

procedimentos previstos neste instrumento; 

33. Fornecer ao paciente ou ao seu responsável, quando solicitado, no ato da saída do 

estabelecimento, documento (relatório ou declaração) que comprove o atendimento 

prestado; 

34. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de quitação das 

obrigações trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de funcionários utilizados 

na execução da presente licitação; 

35. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

36. Garantir a continuidade do atendimento e tratamento dos pacientes, em virtude de 

paralisações ocorridas em qualquer um dos serviços contratados; 

37. Instruir seus funcionários quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante; 

38. Justificar, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de 

qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos na 

contratação; 

39. Manter atualizado e disponível a todos os funcionários, as instruções por escrito de 

biossegurança (uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva - 

EPC), norma de conduta de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, 

bem como procedimentos em casos de acidentes, manuseio e transporte de material e 

amostra biológica; 

40. Manter atualizados os sistemas de informação vigentes, especialmente o Sistema de 

Informação do Câncer - SISCAN e o Registro Hospitalar de Câncer - RHC, conforme 

normas técnico-operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde e enviar as bases de 
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dados e os relatórios com análises sobre a situação do controle do câncer à Secretaria de 

Assistência à Saúde (SAS/MS) e ao Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (INCA/SAS/MS) sempre que requisitado; 

41. Manter cadastro dos usuários, assim como prontuários que permitam o acompanhamento, 

o controle e a supervisão dos serviços, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos e os demais 

documentos pelo prazo legal; 

42. Manter disciplina entre os seus funcionários no local do serviço, assegurando que todo 

funcionário que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da execução 

dos serviços ou quaisquer outras instalações da Contratante; 

43. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

44. Manter os registros de formação e qualificação de sua equipe técnica, compatíveis com as 

funções desempenhadas e disponibilizar sempre que solicitado; 

45. Manter sediado junto à Contratante durante os turnos de trabalho, profissionais capazes de 

tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

46. Manter sempre atualizados os prontuários dos pacientes; 

47. Não cobrar, em hipótese nenhuma, do usuário do SUS por quaisquer serviços prestados; 

48. Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes ao objeto 

ora contratado, nem os que lhe forem transmitidos pela Contratante, a menos que 

expressamente autorizada pela Contratante; 

49. Não utilizar, nem permitir que utilizem o paciente para fins de experimentação, limitando as 

práticas terapêuticas a procedimentos consagrados e reconhecidos pelos Conselhos de 

Classes; 

50. Ofertar os procedimentos contratualizados para todas as faixas etárias de usuários; 

51. Os supervisores da Contratada terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 

necessidade, ao fiscal de contrato; 

52. Preservar e manter a Contratante à margem de todas as reivindicações de seus 

funcionários, queixas e representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços; 

53. Prestar esclarecimentos por meio de documento formal sempre que solicitados pela 

Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando da ocorrência de reclamações 

ou pedidos de esclarecimentos; 
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54. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações 

de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

55. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observar as condições 

de segurança e prevenção contra acidentes de trabalho de acordo com as normas 

emanadas do Ministério do Trabalho; 

56. Proporcionar acesso aos prontuários sob sua guarda à equipe de Registro Hospitalar do 

Câncer – RHC ou outra que venha a substituí-la nas suas atividades; 

57. Realizar a guarda como fiel depositário de todos os equipamentos existentes nos serviços 

e instalações do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) 

58. Realizar o faturamento dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares, conforme normas 

vigentes no âmbito do SUS; 

59. Realizar treinamentos e capacitações permanentes e continuadas compatíveis com as 

funções desempenhadas aos seus funcionários, por meio de pessoas ou instituições 

habilitadas para emitir certificação, bem como dispor de documentos que comprovem essas 

ações; 

60. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua 

execução. Os serviços deverão ser realizados sob garantia de qualidade, cobrindo o risco 

de falhas na sua prestação, sob pena de repetição dos mesmos, sem ônus para o 

Contratante devendo ser atendidos dentro dos prazos solicitados; 

61. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, 

salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

62. Respeitar a decisão do paciente no ato do procedimento, ao consentir ou recusar prestação 

de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

63. Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos de marcas e patentes, 

ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer imputação nesse sentido; 

64. Responsabilizar-se, exclusiva e integralmente, pelo pessoal utilizado na execução dos 

serviços incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, 

resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão 

ser transferidos para a Contratante, utilizando profissionais em número suficiente; 

65. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da 

CLT, e na Portaria Nº 3.460/77 do Ministério do Trabalho, relativos à segurança e higiene 
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do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida, observando que a 

atividade é reconhecidamente geradora de riscos à integridade física dos trabalhadores 

atenderem as Normas Regulamentadoras (NR) no sentido de se eliminar ou minimizar 

estes riscos; 

66. Responsabilizar-se pela indenização de qualquer dano causado aos pacientes decorrente 

da ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia praticada por seus 

profissionais ou prepostos, resguardando-se o direito de ampla defesa; 

67. Responsabilizar-se por eventuais paralisações em qualquer um dos serviços sem repasse 

de qualquer ônus à Contratante, assegurando que não haja interrupção dos serviços 

contratados; 

68. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados a seus 

funcionários durante a execução dos serviços, com observância às recomendações aceitas 

pela boa técnica, normas e legislação pertinentes ao objeto do serviço em comento; 

69. Responsabilizar-se por todo e quaisquer danos e/ou prejuízo a que vier causar aos 

pacientes encaminhados para realização dos serviços; 

70. Somente atender as referências e encaminhamentos de atendimento emitidos em papel 

próprio das unidades requisitantes, assinadas, datadas e carimbadas pelo profissional 

competente, autorizadas pelo setor de regulação, responsável por cada unidade hospitalar, 

cujo prazo de validade máximo é de até 60 dias, a contar da data de autorização; 

71. Submeter-se à fiscalização permanente da Contratante, ficando sujeito também ao 

Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS; 

72. Submeter-se à regulação, ao monitoramento e à avaliação do Gestor Estadual, conforme 

as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão; 

73. Submeter-se ao Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS e 

Programa Nacional de Qualidade em Mamografia – PNQM; 

74. Substituir toda e qualquer ausência de seus funcionários por outro profissional que atenda 

aos requisitos exigidos, de forma a evitar o decréscimo no quantitativo profissional 

disponibilizado para a prestação do serviço. 

75. Treinar os seus funcionários quanto aos riscos a que serão submetidos em suas atividades, 

bem como a forma correta de utilização dos Equipamentos de Proteção Coletivas e 

Individuais; 
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76. Utilizar as ferramentas de tecnologia da informação de uso obrigatório disponibilizados pela 

Contratante, por meio da Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria; 

77. Manter os funcionários sujeitos às normas disciplinares pelo Hospital e da SES/GO), porém, 

sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à Contratada todos os encargos e obrigações 

previstas na legislação social e trabalhista em vigor, quitando todas as obrigações 

trabalhistas vigentes, sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na 

legislação específica. Não existirá para a Contratante, qualquer solidariedade quanto ao 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os funcionários da 

Contratada, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação 

empregatícia; 

78. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido 

para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da Contratante proceder 

à fiscalização ou acompanhar a execução contratual, resguardando-se o direito de ampla 

defesa e contraditório; 

79. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre 

a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação 

correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual e ainda, as 

decorrentes de eventuais transferências dos serviços contratados, seja da sede da 

contratante ou em outra unidade da federação; 

 
11. REFERÊNCIA TÉCNICA DO SERVIÇO PROPOSTO 

 
 

Referências Legais e Normativas pertinentes aos serviços de saúde para Cirurgia Oncológica: 

 
 

1. Portaria GM/MS Nº 874, de 16 de maio de 2013, institui a Institui a Política Nacional para a 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 
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2. Portaria MS Nº 1399, de 17 de dezembro de 2019, que redefine os critérios e parâmetros 

referenciais, para habilitação de serviços de saúde na alta complexidade em oncologia no 

âmbito do SUS; 

3. Portaria MS Nº 263, de 22 de fevereiro de 2019, que redefine e atualiza os procedimentos 

radioterápicos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do Sistema Único de Saúde – SUS; 

4. Lei Federal Nº. 12.732, de 22 de novembro de 2012 que dispõe sobre o primeiro tratamento 

de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, nos 

norteiam na oferta de serviços; 

5. Lei Federal nº LEI Nº 14.238, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, que dispõe do Estatuto do 

Paciente com Câncer; 

6. Portaria Nº 876, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 

22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com 

neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

7. Documento Consenso para o Controle do Câncer de Mama – MS/INCA, abril de 2004, que 

apresenta as recomendações técnicas referentes à prevenção primária, detecção precoce, 

diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos em câncer de mama; 

8. Resolução RDC Nº220, de 21 de setembro de 2004 – Aprova o Regulamento Técnico de 

funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica. 

9. Lei nº 6.360 de 23/09/1976 – Dispõe sobre a vigilância Sanitária de medicamentos, drogas, 

insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. 

10. Lei nº. 8.080, de 19/09/1990 – Lei Orgânica da Saúde. 

11. Lei n.º 10.741, de 01/10/03 (Estatuto do Idoso) - Acompanhantes de pacientes idosos com 

mais de 60 anos. 

12. Normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500. 

13. NR – 15 /2004 – Exposição aos riscos físicos à saúde do trabalhador. 

14. NR – 32 / 2004 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde. 

15. NR – 7/2004 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 

16. NR – 9 / 2004 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

17. Resolução ANVISA nº 35, de 16/08/2010 - Dispõe sobre o regulamento técnico para 

produtos com ação antimicrobiana utilizados em artigos críticos e semicríticos. 
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18. Resolução Anvisa nº 31 de 04/07/2011 – Dispõe sobre a Indicação de uso dos produtos 

saneantes na categoria "Esterilizante", para aplicação sob a forma de imersão, a indicação 

de uso de produtos saneantes atualmente categorizados como "Desinfetante Hospitalar 

para Artigos Semicríticos" 

19. Portaria GM/MTE 485, de 11 de novembro de 2005. - Aprova a Norma Regulamentadora 

nº. 32, que versa sobre a Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. 

20. Portaria MS n.º 2616 de 12/05/1998 – Dispõe sobre normas para o controle das infecções 

hospitalares. 

21. Portaria MTE Nº. 3.214, de 08/06/1978 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NRs sobre 

Segurança e Medicina do Trabalho. 

22. Portaria n.º 262, de 29/05/2005 – Dispõe sobre o registro do Técnico de Segurança do 

Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego. 

23. Portaria nº. 3.214 de 08/06/78 - Aprova as Normas Regulamentares - N.R. da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT. 

24. RDC ANVISA nº 48 de 2/06/2000 - Aprova o Roteiro de Inspeção do Programa de Controle 

de Infecção Hospitalar. 

25. Resolução ANVISA RE nº 913, de 25/06/2001 – dispõe sobre saneantes domissanitários 

de Risco I. 

26. Resolução ANVISA nº 184 de 22/10/2001 – Dispõe sobre o registro de produtos Saneantes 

Domissanitários e outros de natureza e finalidades idênticas 

27. RDC ANVISA nº 36- dispõe sobre a instituição de ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde e dá outras providências 

28. RDC ANVISA nº. 222 28/03/2018 – Regulamenta as boas práticas de gerenciamento de 

resíduos de saúde. 

29. RDC ANVISA nº 42, de 25/10/2010 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de 

preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do País, 

e dá outras providências. 

30. BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde - Higienização das Mãos. Brasília: Anvisa, 2009, 105 pág. 

31. Instrução Normativa no02, de 30/04/2008 - Disciplina a contratação de serviços, 

continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - 
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12. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PROPOSTO: 
 
 

Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED 

Rua Anápolis, Quadra 28, Lote 09-A – Sala 03 - Centro 

Uruaçu – GO – CEP 76.400-000 

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) 

 
 

13. DO PRAZO: 
 
 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data do recebimento. 

 
 

13.1 Prazo de validade da proposta: 

60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura das propostas. 

 
 

13.2 Prazo de vigência contrato: 

 
Um ano, podendo ser renovado se as partes estiverem de acordo. 

 
 

 
Marabá/PA, 24 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
ANTÔNIO EVANDRO DE ARAÚJO JÚNIOR 

Rede Onco - Centros de Oncologia do Brasil LTDA 
Diretor Executivo 
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