
 

 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
 

EDITAL nº 065/2020-HMAP 
 

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR-IBGH, associação sem 

fins lucrativos, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, na publicação do TERMO DE 

REFERÊNCIA, parte integrante do Edital referente à contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços médicos e assistenciais (Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem) em até 
90 leitos de Clínica Médica e serviços de Hematologia, a fim de atender as necessidades do Hospital 

Municipal de Aparecida de Goiânia/GO, verificou-se que houve um erro. Dessa forma comunica a todos 

interessados que: 

Onde se lê: 
 

“5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

(...) 

5.6. A CONTRATADA prestará atendimento integral aos pacientes internados nos 90 leitos de 

Enfermaria Clínica Médica no HMAP, cumprindo com todas as responsabilidades técnicas, éticas 

e administrativas; 

Leia-se:  

“5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

(...) 

5.6. No que diz respeito aos serviços médicos e assistenciais, a CONTRATADA prestará 

atendimento integral aos pacientes internados nos 90 leitos de Enfermaria Clínica Médica no 

HMAP. E no que diz respeito aos serviços de Hematologia, a CONTRATADA prestará atendimento 

integral em todos os setores assistenciais do HMAP, cumprindo com todas as responsabilidades 

técnicas, éticas e administrativas;” 
 
 



 

 

E, ainda, na tabela de proposta inserida no Anexo Técnico I do Termo de Referência, 

parte integrante do Edital, foi publicada sem a última linha. Portanto, onde se lê: 

 

ANEXO TÉCNICO I 
“Tabela para Proposta” 

 
 Proposta para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP: 
 

TABELA 01 

Clínica Médica 

Setor Dimensionamento Periodicidade 
Valor Mensal 

Referente à 30 
(trinta) Leitos 

Enfermaria 

03 (três) Médicos Clínicos Gerais, plantonistas, 

para cada 30 (trinta) leitos de enfermaria no 

período matutino. 

6 horas por dia, todos os 

dias da semana. 

 

01 (um) Médico Clinico Geral, plantonista, para 

cada 30 (trinta) leitos de enfermaria no período 

vespertino. 

6 horas por dia, todos os 

dias da semana. 

 

01 (um) Médico Clinico Geral, plantonista, para 

cada 30 (trinta) leitos de enfermaria no período 

noturno. 

12 horas por dia, todos 

os dias da semana. 

 

01 (um) Enfermeiro para cada 30 (trinta) leitos de 

enfermaria. 

24 horas por dia, todos 

os dias da semana. 

 

01 (um) Enfermeiro (Diarista) para cada 30 (trinta) 

leitos de enfermaria. 

8 horas por dia, de 

segunda-feira a sexta-

feira 

 

VALOR ANUAL (12 MESES)  

 



 

 

Leia-se:  

ANEXO TÉCNICO I 
“Tabela para Proposta” 

 
 Proposta para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP: 
 

TABELA 01 

Clínica Médica 

Setor Dimensionamento Periodicidade 
Valor Mensal 

Referente à 30 
(trinta) Leitos 

Enfermaria 

03 (três) Médicos Clínicos Gerais, plantonistas, 
para cada 30 (trinta) leitos de enfermaria no 

período matutino. 

6 horas por dia, todos os 
dias da semana. 

 

01 (um) Médico Clinico Geral, plantonista, para 
cada 30 (trinta) leitos de enfermaria no período 

vespertino. 

6 horas por dia, todos os 
dias da semana. 

 

01 (um) Médico Clinico Geral, plantonista, para 
cada 30 (trinta) leitos de enfermaria no período 

noturno. 

12 horas por dia, todos 
os dias da semana. 

 

01 (um) Enfermeiro para cada 30 (trinta) leitos de 
enfermaria. 

24 horas por dia, todos 
os dias da semana. 

 

01 (um) Enfermeiro (Diarista) para cada 30 (trinta) 
leitos de enfermaria. 

8 horas por dia, de 
segunda-feira a sexta-

feira 

 

06 (seis) Técnicos de Enfermagem para cada 30 
(trinta) leitos de enfermaria 

24 horas por dia, todos 
os dias da semana. 

 

VALOR ANUAL (12 MESES)  

 

 

Aparecida de Goiânia/GO, 08 de dezembro de 2020. 

 
 

 

Emmanuel Correa de Sousa 
Presidente da Comissão Interna de Seleção do IBGH 


