


Quem somos: 

O GHC é referência no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), é

formado pelos hospitais Nossa Senhora da Conceição, Criança Conceição, Cristo

Redentor e Fêmina, além da UPA Moacyr Scliar, de 12 postos de saúde do Serviço

de Saúde Comunitária, de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e do

Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde - Escola GHC.



Vinculado ao Ministério da Saúde, o Grupo é reconhecido nacionalmente por

formar a maior rede pública de hospitais do Sul do país, com atendimento 100% SUS.

Com uma oferta de 1.410 leitos, é responsável pela internação de 56,7 mil gaúchos por

ano.

Conta com uma equipe de 9.491 profissionais, o GHC é responsável por

cerca de 1,4 milhão de consultas e outras 30,9 mil cirurgias anuais. Em exames, o

Grupo contabiliza cerca de 3,7 milhões por ano e a instituição faz o diagnóstico de

mais da metade dos casos de câncer para a população de Porto Alegre.



Oferecer atenção integral à saúde, pela excelência no ensino e pesquisa,

eficiência da gestão, comprometimento com a transparência, segurança

organizacional e responsabilidade social.

Nossa Missão:



Programa Aquisição Alimentos – Compra Institucional GHC

O GHC aderiu ao PAA em fevereiro de 2013, realizando a primeira compra

institucional por chamada pública, a partir desta data foram desenvolvidas parcerias com

órgão governamentais, realizadas palestras e oficinas junto as Associações e

Cooperativas, com o objetivo de levar conhecimento das normas que regem a compra

institucional e alertar os potenciais fornecedores das necessidades e demandas do Grupo

Conceição, em função de suas particularidades. Por entender que esta modalidade não é

apenas uma relação comercial e sim uma cooperação e fomento ao desenvolvimento

sócio- econômico no campo e principalmente geração de Saúde.



Órgão Executor Nº 
Chamadas

Ano Valor Contratado

Grupo Hospitalar Conceição (GHC 1 2013 973.857,72

Grupo Hospitalar Conceição (GHC 5 2014 3.238.803,33

Grupo Hospitalar Conceição (GHC 6 2015 4.512.332,00

Grupo Hospitalar Conceição (GHC 1 2016 2.204.199,00

Total de Investimento Anual



Produtos Quantidade/Ano Valor total/Ano

Feijão Preto 29.364 kg R$ 157.684,68

Arroz Polido tipo 1 71.388 Kg R$ 172.045,08

Leite Integral 73.812 litros R$ 177.148,80

Leite Pasteurizado 
tipo C

259.908 litros R$ 499.023,36

Total R$   1.005.901,92  

Consumo Anual



Consumo médio mensal

- 215 toneladas de alimento mês – média de consumo (grãos, farinha, leite e 

derivados, hortifrutigranjeiros, carnes, etc.)

Famílias envolvidas

- 500 famílias , organizadas em 15 cooperativas.

Consumo médio mensal de  270.000 refeições mês nas  

unidades hospitalares do GHC.



Grupo Hospitalar Conceição e a Função Social do Programa

Por entendermos que além do beneficio econômico gerado pelo programa, as

entidades, precisam aproveitar e desenvolver programas paralelos, conforme suas

atividades fins. O GHC, através de seus profissionais da nutrição buscou desenvolver,

junto aos fornecedores, a consciência na produção de alimentos saudáveis, livres de

agrotóxicos e com alta qualidade, para a elaboração de seus cardápios, proporcionando a

seus usuários e trabalhadores mais saúde em suas refeições diárias.



O GHC também é pioneiro na compra dos alimentos agroecológicos

certificados com o selo “Quilombos do Brasil”, produzidos por comunidades

quilombolas do Rio Grande do Sul.

Destacamos que através desta oportunidade, ocorreu motivação para que os

agricultores familiares quilombolas, se organizassem e fundassem a Cooperativa

Estadual “ Terra de Quilombo”, comprovando seu potencial de produção agrícola.

Compra da Agricultura Familiar Quilombola



Compra da Agricultura Familiar 

Quilombola



-Criamos instrumentos de promoção da Educação Alimentar e Nutricional (EAN),
para os trabalhadores e acesso ao alimento agroecológico, desenvolvendo uma
sinergia entre as ação de gestão das compras e o consumo dos trabalhadores;

-Criamos mecanismos de integração com o agricultor para conhecer o sistema
administrativo da empresa, mantendo diálogos permanentes para a efetivação
desta relação de compra e venda entre os fornecedores e o GHC.

-Levamos o GHC ao campo para conhecer o sistema de produção de alimentos da
agricultura familiar, valorizando o trabalho dos agricultores e orientando na
importância de entrega de um produto saudável.

Sinergia com as Cooperativas e Associações



Capacitações e Oficinas com as 

Cooperativas



Material de divulgação interna 

aos trabalhadores e usuários do 

SUS



Capacitações e Oficinas com as 

Cooperativas



www.ghc.com.br

Grupo Hospitalar Conceição


