TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto
1.1. Contratação de contrato de prestação de serviços de assessoria de imprensa, nas
condições e especificações constantes do presente Termo de Referência, a fim de
atender às necessidades afim de atender às necessidades do Hospital Estadual de
Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA, localizada na Avenida Diony Gomes Pereira da
Silva, Qd.22, Lt. 03, Jardim Aeroporto – Jaraguá – Goiás.
2. Justificativa da Contratação
2.1. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH nasceu com a vocação de cuidar
da saúde das pessoas. Para tanto, utiliza a gestão como o principal instrumento a fim de
realizar e sustentar essa vocação, gerenciando unidades de saúde de variados perfis e
portes, localizadas em diversos estados da federação.
2.2. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH celebrou com a Secretaria do
Estado de Saúde/SES - Goiás, o Contrato de Gestão nº 116/2017, que tem como objeto
a gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, em regime de
24horas/dia, que assegure a assistência universal à população, na Unidade do Hospital
Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA.
2.3. A assessoria de imprensa terá o desafio de propor estratégias de relacionamento
com a imprensa a fim de informar sobre o serviços prestados na unidade e auxiliar na
gestão de possíveis crises de imagem do HEJA. Todo o trabalho deve ter como foco levar
transparência e informação a população usuária dos serviços do Sistema Único de saúde
- SUS da Unidade de Jaraguá/GO.
3. Descrição dos Serviços
3.1. A contratação contempla a prestação dos seguintes serviços:
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a)

Planejamento das ações e veículos de imprensa que fazem a cobertura

jornalística na região;
b)

Levantamento das atividades, projetos, ações e serviços, no intuito de produzir

releases para enviar aos veículos locais de comunicação
c)

Agendamento e acompanhamento de entrevistas coletivas

d)

Contato permanente com a mídia, sugerindo pautas e fazendo esclarecimentos

necessários para a eficiência da matéria jornalística publicada.
4. Etapas do Atendimento
4.1. Levantamento das atividades, projetos, ações e serviços, no intuito de produzir
releases para enviar aos veículos locais de comunicação
Diagnóstico e entendimento das necessidades e demandas.
4.2. Criação de releases, aprovação, envio e monitoramento do que foi publicado na
imprensa local.
5. Da Execução dos Trabalhos e da Fiscalização
5.1. O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado em todas as etapas por pessoa
designada pelo IBGH.
5.2. A CONTRATANTE indicará o fiscal do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar
a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no
curso de sua execução e, de tudo, dará ciência, à Diretoria do IBGH.
6. Obrigações da Contratada
6.1 – A CONTRATADA obriga-se à:
6.1.1. Executar os serviços contratados através da fixação de parâmetros técnicos e a
tempo certo obedecendo ao cronograma e prazos estipulados entre as partes;
6.1.2. Submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto,
antes de encaminhá-los à divulgação.

2

6.1.3. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao
funcionamento da CONTRATANTE e aquelas relativas ao objeto do presente Contrato.
6.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o
objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está
obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.
6.1.5. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem
ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa
ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo
o ônus decorrente.
6.1.6. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que
ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal,
qualificação técnica e cumprimento da proposta.
6.1.7. Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o
pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução deste Contrato, adimplindo com
toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços dos
seus cooperados/funcionários.
6.1.8. Adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que eventualmente venha a
ser reconhecida judicialmente ou administrativamente por qualquer órgão
administrativo e/ou fiscalização.
6.1.9. Manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços,
documentos, pesquisas, entrevistas e demais informações apuradas ou de que tome
conhecimento durante a prestação do serviço.
6.1.10. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
imediatamente, as partes do objeto da contratação em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções quando da execução dos serviços;
6.1.11. Providenciar a emissão do documento de cobrança (Nota Fiscal), de acordo com
os valores contratados e apurados, até o 20º (Vigésimo) dia do mês da efetiva prestação
do serviço, no qual deverá vir instruído com as Certidões de Regularidades Fiscais
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Federais (Conjunta, CRF e Previdenciária), Estadual (Estado de Goiás), Municipal
(ISSQN), FGTS e Trabalhista (TST e TRT), sob pena da retenção do pagamento até que se
regularize a emissão da NF.
6.1.12. Atuar conforme as normas estabelecidas pelos órgãos de sua especialidade e
obedecer às normas legais vigentes no Ministério da Saúde.
6.1.13. Disponibilizar sua equipe para a realização dos serviços contratados, conforme
escala apresentada, com telefones de contato dos mesmos.
6.1.14. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a
contar do recebimento de notificação para tal mister.
6.1.15. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pelo CONTRATANTE, ou qualquer
órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras
estabelecidas nos protocolos internos e padronização do CONTRATANTE e do
nosocômio onde será prestado os serviços.
6.1.16. Aceitar o desconto mensal, sem prejuízos de advertências, caso os serviços sejam
realizados em desacordo com o contratado.
6.1.17. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de
qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis.
6.1.18. Designar para execução dos serviços somente profissionais habilitados.
6.1.19. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com o IBGH.
6.1.20. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços.
6.1.21. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis
ou penais resultantes do contrato a ser celebrado. A inadimplência do proponente não
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar
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o objeto do contrato, razão pela qual a proponente renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
6.1.22. Executar todos os serviços citados no item 4 do Termo de Referência.
7. Obrigações da Contratante
7.1. Gerenciar a execução do Contrato.
7.2 Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos designados, a fim de garantir a
eficiência e eficácia no serviço prestado, buscando a excelência na execução das
atividades em todo o processo.
7.3. Realizar a completa gestão dos serviços a serem prestados na unidade,
coordenando a equipe de trabalho, gerenciando produtividade e indicadores de
qualidade
7.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no contrato;
7.5. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
exigências deste Termo de Referência e do contrato;
7.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
7.7. Fornecer à Contratada, em tempo hábil, todas as informações solicitadas por esta,
necessárias à análise, produção e relatórios e criação dos trabalhos e campanhas
publicitárias.
7.8. Prestar as informações necessárias para o melhor cumprimento deste Contrato.
7.9. Exigir a observação das normas emanadas pelos órgãos de fiscalização e controle.
7.10. Possuir em seu quadro funcional um profissional jornalista registrado à disposição
da CONTRATANTE.
8. Da Proposta
8.1. As propostas orçamentárias deverão constar o valor global do serviço.
8.2. A proposta deverá ser apresentada contendo as seguintes informações:
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a) Preço em moeda nacional, com duas casas decimais, escrito em algarismo e por
extenso, compatíveis com os preços correntes no mercado;
b) Declarar que conhece todos os dados dos serviços para a execução do objeto a ser
contratado;
c) Os seguintes dados da Empresa: Razão Social, endereço, telefone, número do
CNPJ/MF, e-mail (se houver), banco, agência, número da conta corrente e praça de
pagamento.
8.3. Será desclassificada a proposta em desacordo com os termos deste Termo de
Referência, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, ou a que consigne
valores excessivos ou manifestamente inexequíveis.
8.4. A proposta deverá apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou custo financeiro, devendo incluir
todas as despesas, tais como tributos, seguros e demais custos incidentes sobre o objeto
a ser contratado, sendo considerados como inclusos esses preços independentemente
de declaração da Empresa Proponente.
8.5. Apresentar junto com a proposta Atestado de Capacidade Técnica na área da saúde.
9. Da Vigência do Contrato
9.1 O contrato terá período de vigência de 12 (doze) meses. Podendo ser prorrogado
por meio de termo aditivo.
9.2. Em caso de rescisão, por qualquer motivo, do contrato de gestão ao qual está
contratação está vinculada, o contrato firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA
será rescindido, independente de prévio aviso ou notificação.
10. Do Pagamento
10.1. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias,
contados a partir do aceite da Nota Fiscal correspondente, desde que tenha havido o
repasse do Contrato de Gestão no 116/2017-SES-GO referente ao mês da efetiva
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prestação de serviços por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, e estará
condicionado ao cumprimento integral dos itens deste Termo de Referência.
11. Da Repactuação e do Reajuste
11.1. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze)
meses. Se houver prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados com base
no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e
poderá ser aplicado após completada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses do
início do contrato.
11.2. A concessão do reajuste estará condicionada à prévia manifestação do gestor do
contrato, na qual deverá constar que os novos preços estão compatíveis com os
praticados pelo mercado e a proposta permanece vantajosa para o Contratante.
11.3. A variação do valor contratual para fazer face à revisão de preços, se aplicável, será
processada mediante a celebração de aditamento.
12. Disposições Finais
12.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zerado, incompatíveis com os preços praticados pelo mercado.
12.2 O IBGH não tem a obrigação de contratar o serviço publicado.

Goiânia, 12 de setembro de 2019.

_____________________________________________
HELGA JAIME DE OLIVEIRA
Diretora de Humanização
Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim
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