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CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS - CPS N2.047/202 

CONTRATO DE GESTAO N2.  08/2021-SES/GO (em fase de outorga) 

CONTRATO DE PRE5TAçA0 DE SERVIOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO, IMPLANTAcA0 E 
ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS DE 
INTEGRIDADES (COMPLIANCE) QUE ENTRE SI 
CELEBRAM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS: 

CONTRATANTE: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, pessoa 
jurIdica de direito privado na forma de associaco civil sern fins lucrativos, qualificada como 
Organizaço Social de Saide no Estado de Goiás através do Decreto Estadual n2. 9.758 de 30 
de novembro de 2020, inscrita no CNPJ/MF n. 18.176.322/0001-51, corn sede na Rua Avelino 
de Faria, n2. 200, Setor Central, Rio Verde-GO, CEP 75.901-140, neste ato representado por 
seu Diretor Presidente e Superintendente Geral EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, conforme 
disposiçöes estatutárias da entidade. 

CO NTRATADO(A): 

ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI, pessoa jurIdica de direito privado, inscrfta no 
CNPJ/MF sob n2  26.835.810/0001-51, corn sede na Rua 132, n2  347, Quadra F29, Lote 22, 
Setor Sul, CEP 74.093.210, Goiânia, GO, neste ato representado por seu sócio EDILSON DIVINO 
ALVES JUNIOR, brasileiro, contador, regularmente inscrito no CPF n2. 032.223.701-76 e CNH 
n9. 05428696400-DETRAN/GO, residente e domiciliado no municIpio de Goiânia - Goiás. 

Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tern entre si justas e acertadas o 
presente contrato de acordo corn as cláusulas e condiçöes Seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente instrumento contratual é a execucäo dos SERVIOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO, IMPLANTAçAO E ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS 
DE INTEGRIDADES (COMPLIANCE), visando atender as necessidades do Hospital Estadual de 
Urgências da Regio Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (HURSO), cuja gesto, 
operacionaIizaço e execuço so de responsabilidade do CONTRATANTE ante o Contrato de 
Gesto n2. 08/2021-SES/GO. 

1.1.1. 	0 prirneiro objetivo do serviço consiste na realizaço de diagnóstico denominado 
ASSESSMENT, no qual sero avaliadas as práticas e controles adotados pelo CONTRATANTE. 
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1.1.2. 	0 segundo objetivo consiste na irnplantaçäo e acompanhamento das princ 
politicas de integridades trazidas pela [El ANTICORRUPçAO/INTEGRIDADE. 
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1.1.3. 	Os trabalhos seräo executados por profissionais de comprovada capacidade 
técnica, nas dependências do CONTRATANTE e da CONTRATADA (quando necessário), corn 
base em documentos e informaçöes fornecidas pela CONTRATANTE. Os documentos e as 
informacöes fornecidas sero de ünica e exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE no 
que tange a sua idoneidade. 

1.2. 0 objeto contratual será organizado através de FASES/ETAPAS DE TRABAIHO, sendo 
cada etapa finalizada corn a apresentaço efetivada para todos os integrantes do projeto e 
corn a eIaboraço de relatórios de conclusâo: 

	

1.2.1. 	P Etapa - Desenvolvirnento do Diagnóstico inicial e apresentaço dos resultados 

	

1.2.2. 	22  Etapa - Mapearnento das Práticas de Integridade aplicáveis a Organizaço 
1.2.3. 39  Etapa - Implantaço das praticas de integridade e Manuais, Códigos e 

Treinamentos 

1.2.4. 49 Etapa - Fechamento e Apresentaço dos Resultados aos dirigentes 

1.3. Constituem atividades da P ETAPA - Desenvolvimento do Diagnóstico inicial e 
apresentacâo dos resultados: 

	

1.3.1. 	0 diagnóstico inicial abrangerá as seguintes questöes: 

1.3.1.1. Contabilidade: pontos de controle possIveis a serem meihorados e amarraçäo 
entre os controles contábeis e gerenciais e reviso de critérios legais. 
Adequaçöes as regras das normas vigentes 11.638/07, 11.941/09, 12.973/14, 
IN (1515) e (1700); 

1.3.1.2. Controle Interno: entrevistas e reuniöes corn pessoas "chaves" na Sociedade 
para a cornpreenso da operaço e identificacäo de eventuais riscos nos 
processos. 

1.3.1.3. Diagnóstico geral: analisar a estrutura de gesto, bern como a estrutura 
corporativa, alçadas, hierarquia etc. Objetiva a identificaçao da probabilidade 
de riscos a integridade da companhia. 

1.3.1.4. Nesta etapa sero observados a aplicabilidade dos conceitos de boas práticas 
da governança corporativa, bern como controles internos e compliance. 

1.4. Constituem atividades da 2 ETAPA - Mapeamento das Práticas de Integridade 
aplicáveis a Organizacâo: 

1.4.1. 0 mapeamento das praticas de integridade aplicáveis a organizacäo serão 
elaboradas de acordo corn as recornendaçöes de melhorias visualizadas no 
diagnóstico inicial, além de estudo direcionado nas operacOes desenvolvidas e o 
objetivo primordial da organizaçào ernpresarial. Dentro destas caracterIsticas, 
sero analisados corn rnaior cuidado as seguintes questöes: 

1.4.1.1. Existência do código de conduta e comitê de ética; 

1.4.1.2. Analisar se possui auditoria interna e o nIvel do sistema de controle interno; 

1.4.1.3. Analisar as polIticas e regras para o relacionamento corn o setor póblico; 
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1.4.1.4. Avaliar os riscos existentes na organ izaçäo; 

1.4.1.5. Veracidade dos registros contbeis e financeiros; 

1.4.1.6. Verificar a existência de práticas de anticorrupço já implantadas; 

1.4.1.7. Analisar a existência de auditoria independente e sua real independência; 

1.4.1.8. Avaliaço da rotatividade dos funcionários e aplicaçöes de cursos e 
aprimoramento profissional; 

1.4.1.9. Dentre outras aplicáveis a empresa. 

1.5. Constituem atividades da 32  Etapa - Implantaçâo das práticas de integridade e 
Manuais, Códigos e Treinamentos: 

1.5.1. A etapa da implantaço será realizada corn base no levantamento realizado na 2 
etapa, na qual já foi diagnosticado todas as ferramentas e práticas que deveräo 
ser implantadas na organizaço. 

1.5.2. Ainda dentro da implantaçào está o processo de acompanharnento e análise da 
efetividade do programa implantado. Todas as modificaçöes identificadas após a 
implantaco seräo efetuadas nesta etapa. 

1.6. Constituem atividades da 49  Etapa - Fechamento e Apresentaçâo dos Resultados aos 
dirigentes: 

	

1.6.1. 	Na iltima etapa será o processo de finalizaço e apresentaço de todo trabaiho 
realizado. Nesta etapa será elaborado urn Book corn todos os relatórios e 
documentos utilizados no decorrer do trabaiho. Essas informaçöes serào 
entregues para administraço da organizaço. 

1.7. A CONTRATADA fará entregas dentro do processo de irnplantaço, organizadas por 
ordem dentro da METODOLOGIA de irnplantaço, por protocolos e fases: 

	

1.7.1. 	Código de Fornecedores, Distribuidores, Clientes e Terceiros; 

	

1.7.2. 	Código Ernpresarial - relacionamento corn parceiros comercials; 

	

1.7.3. 	Mecanismos de ldentificaço de Pessoas Politicamente Expostas; 

	

1.7.4. 	Mecanismos de identificaco de relacionamento corn entes piblicos e medidas 
preventivas de corn bate a corrupçao; 

	

1.7.5. 	Canal de Etica e Conduta (denüncias); 

1.7.6. Mecanismos de tratamento de denüncias; 

	

1.7.7. 	PolItica de Gestao de Consequências; 

	

1.7.8. 	Formataçao de urn Comitê de Etica através de Regirnento lnterno próprio e diretriz 
completa quanto a pauta anual básica ordinária; 

	

1.7.9. 	Polltica de Contrataçäo (criaço ou revisão, atualizaçao e adequacao); 

1.7.10. Check - List para Diligence de Terceiros; 

1.7.11. Treinamento das Associadas para fins de disseminacao do Programa (conforme 
cursos locais pré-deterrninados e forum) 

1.8. A CONTRATADA se responsabilizará por: 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás 
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1.8.1. Conduzir a reuniäo e "kick off" onde sero apresentados os documento 
trabalho e o cronograma de trabaiho a ser cumprido; 
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1.8.2. 	Realizar os trabalhos listados no escopo; 

1.8.3. Coletar informacöes e documentos necessários para o levantarnento das 
atividades; 

	

1.8.4. 	Manter confidencialidade absoluta sobre as informaçöes a que vier a ter acesso 
durante o trabaiho de pré-auditoria, e se for a caso, assinar o NDA (Non-Disclosure 
Agreement); 

	

1.8.5. 	Nornear um lIder de projeto que será a principal "interface" na conduçào dos 
trabalhos. 

1.9. 0 CONTRANTE se responsabilizará por: 

1.9.1. Fornecer documentos e informacöes requeridas; 

	

1.9.2. 	Indicar um focal-point para a acompanhamento dos trabalhos; 

	

1.9.3. 	Disponibilizar infraestrutura adequada a realizaço dos trabalhos "in-house", 
incluindo linha telefônica e acesso a internet; 

	

1.9.4. 	Manter confidencialidade absoluta sobre as informaçöes e métodos de trabalhos 
adotados pela CONTRATADA; 

1.9.5. Garantir acesso ao time de consultores as dependências da empresa. 

1.10. 0 cronograma detalhado do projeto será discutido entre as partes no kick-off, visto que 
depende do estágio atual do CONTRATANTE, envolvimento das pessoas e efetivo 
cumprimento do cronograma pré-estabelecido. 

1.11. As relacOes institucionais entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA sero realizadas 
através dos Superintendentes do IPGSE e a Gestor/Administrador designado pela 
CONTRATADA. 

CLUSULA SEGUNDA -DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO 

2.1. 0 presente contrato tern fundamento nos itens 2.1, 2.2, 2.12, 2.67 e 9.16 do Contrato 
de Gestho n2. 08/2021-SES/GO, referente ao gerenciamento, operacionalizaçäo e execuco 
das atividades do Hospital Estadual de Urgências da Regio Sudoeste Dr Albanir Faleiros 
Machado (HURSO), servindo para garantir a continuidade do objeto da parceria firmada corn 
a Estado de Gois, respeitados as princIpias canstitucionais da legalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e da Lei Estadual n2. 15.503/2005. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO CARATER EMERGENCIAL DA CONTRAT 

3.1. Considerando que Contrato de Gestho n2. 08/2021-SES/GO foi celebrado entre a 
CONTRATANTE e a Estado de Goiás em caráter emergencial, nos termos do art. 62-F, I, da Lei 
Estadual n2. 15.503/2005, a presente contrataça ocorre nos mesmos rnoldes, conforme 
prevê a artigO 15, IX e VIII da RN n2. 01/2021, que institui a Regulamento de Compras, 
Contrataçöes de Obras e Serviços e Alienaçöes de Bens PjbIicos do IPGSE, no intuito de 

Rua Avelino de Faria, no 200 - Setor Centro Rio Verde, Estado de Goiás 
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colocar em imediato funcionamento e a garantir plena eficiência a unidade hospitalar ge 
evitando prejuIzos sociais de toda ordern. 
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CLAUSU LAS QUARTA - DA VIGNCIA 

4.1. A vigência contratual se inicia na data da sua assinatura, näo podendo ultrapassar o 
prazo de vigência do Contrato de Gestao n9. 08/2021-SES/GO - 24 de juiho de 2021, em 
funçao do caráter emergencial da presente contrataçäo. 

4.2. Na hipótese de suspensào do Contrato de Gestäo nQ. 08/2021-SES/GO, ou em qualquer 
outra hipótese a paralizaço dos serviços a ele atinentes, o presente contrato poderá ser 
imediatamente suspenso, a criteria do CONTRATANTE, no gerando em favor das partes 
direitos ou obrigaçöes, salvo as assumidas antes do evento fatIdico. 

CLUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 
5.1. Constituern obrigacOes do CONTRATANTE: 

	

5.1.1. 	Retribuir a CONTRATADA pelos servicos prestados corn prestaçôes pecuniárias em 
parcelas rnensais, a serem liquidadas em ate 15 (quinze) dias 6teis após a apresentaçao do 
relatório de atividades e da nota fiscal competentes; 

	

5.1.2. 	Prornover as facilidades necessrias para o livre acesso dos profissionais da 
CONTRATADA as suas instalaçôes, desde que devidamente identificados; 

	

5.1.3. 	Oferecer condiçOes fIsicas e estruturais necessárias para realizaço dos serviços 
contratados, proporcionando todas as condicOes e inforrnaçOes necessárias para o meihor 
cumprimento das obrigaçöes da CONTRATADA; 

	

5.1.4. 	Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade verificada na 
execuço dos serviços; 

	

5.1.5. 	Glosar do valor contratado eventuais prejuizos causados pelo CONTRATADO, 
empregados e prepostos, de qualquer natureza, bern coma valores decorrentes de passivos 
trabaihistas e fiscais gerados e no adimplidos pelo CONTRATADO. 

	

5.1.6. 	Orientar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer alteraçäo nas normas 
internas, técnicas ou administrativas, que possam ter reflexo no relacionarnento, desde que 
acordado previamente entre as partes; 

	

5.1.7. 	Exigir a cumprimento de todos as cornprornissos assumidos pela CONTRATADA, 
nos termos das cláusulas contratuais e as termos de sua proposta; 

	

5.1.8. 	Fiscalizar a execuço do presente contrato, conforme as norrnas atinentes ao 
objeto contratado, sern prejuIzo da obrigaco da CONTRATADA de fiscalizar seus 
profissionais; 

	

5.1.9. 	Abster-se de emanar qualquer ordem direta a funcionário da CONTRATADA, 
devendo dirigir-se exciusivamente aos supervisores, encarregados e gestores desta a fim de 
se fazer cumprir qualquer exigência. 

Rua Avelino de Faria, no 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás 
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CLAUSULA SEXTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

6.1. So obrigaçöes da CONTRATADA: 

6.1.1. 	Utilizar as meihores técnicas e práticas disponIveis para a execuço do serviço 
especializado identificado na Cláusula Primeira; 

6.1.2. 	Atender fiel e diligentemente as interesses do CONTRATANTE, agendando 
reuniöes ou participando das agendadas sempre que houver necessidade. 

6.1.3. 	Comunicar prontamente, por escrito, ao CONTRATANTE sobre a existência de 
problemas que possam interferir no andamento dos serviços contratados. 

6.1.4. 	Permitir e facilitar a inspeco dos servicos, prestando todas as inforrnacöes e 
apresentando todos as documentos que he forem solicitados; 

6.1.5. 	Manter absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos servicos, docurnentos, 
pesquisas, entrevistas e demais inforrnaçöes apuradas ou que tome conhecirnento durante 
a prestaço dos serviços. 

6.1.6. 	Respeitar, por si e por seus prepostos, as normas atinentes ao funcionamento da 
unidade e aquelas relativas ao objeto do presente contrato, bern coma as normas e 
procedimentos de controle interno, inclusive as de acesso as dependências do hospital; 

6.1.7. 	Promover a cobranca dos valores decorrentes do presente contrato somente após 
o respectivo vencimento e da dernonstraço do repasse dos valores por parte do Poder 
Piblico subscritor do Contrato de Gesto; 

6.1.8. 	Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, irnediatamente, 
as partes do objeto da contrataco em que se verificarem vIcios, defeitos ou incorreçöes 
quando da execuçào dos serviços ou quanto a execuço dos relatórios de serviços; 

6.1.9. 	Fornecer, subsidiar, esclarecer o CONTRATANTE, de forma escrita e verbal, 
completa e fidedigna, sobre qualquer tipo de procedimento, processo ou ofIcio exarado por 
órgo püblico ou empresa privada que, direta ou indiretarnente, referirern-se aos servicos 
objeto deste instrumento; 

6.1.10. 	Informar o CONTRATANTE todas as mudancas de endereço (fIsico e eletrônico) e 
telefones (inclusive fax e whatsapp), sob pena de arcar corn prejuIzos e/ou penalidades 
decorrentes da impossibilidade de ser contatada pelo CONTRATANTE para qualquer 
finalidade; 

6.1.11. 	Custear despesas corn passagens, estadias, transportes e alimentaçào dos seus 
ernpregados e prepastas durante a deslocamento para atendimento do objeto deste 
instrumento. 

cL.AusuLA SETIMA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

7.1. 0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a preco certo e ajustado pela prestaçào dos 
serviças previstos neste instrumento de R$58.380,40 (cinquenta e oito mil e trezentos e 
aitenta reals e quarenta centavos), em 06 (seis) parcelas mensais iguals e sucessivas de 
R$9.730,06 (nove mill e setecentos e trinta reais e seis centavos), quantia sobre a qual näo 
incidira nenhum autro valor a qualquer tItulo remuneratório. 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás 
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7.2. A CONTRATADA ficará responsável por todas as despesas dos seus profissionais dura 
a execuço dos serviços objeto deste contrato, tais como viagens, pedágios, estadias, 
locomoço e alimentaco. 

7.3. 0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor descrito na Clusula 7.1, cujo depósito 
será efetuado na conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA, em prazo n5o superior a 
15 (guinze) dias üteis após o recebimento da Nota Fiscal competente, acompanhada de 
relatório de servicos executados no perlodo de referenda. 

7.4. A CONTRATADA declara que aceita o abatimento do valor referente a taxa bancária 
"TED" pelo CONTRATANTE, caso a instituiçäo bancária da CONTRATANTE faca essa cobranca. 

7.5. A CONTRATADA deverá manter a regularidade fiscal durante toda a vigência deste 
instrumento, bern como apresentar regime de sujeicào tributria a qual submete, informando 
e comprovando o recolhimento de todos os tributos afetos a prestaço dos serviços objeto do 
presente instrumento, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. 
7.6. A Nota Fiscal deverá ser protocolizada na sede do CONTRATANTE, mediante entrega 
fIsica do docurnento e/ou envio para o endereço eletrônico indicado pelo CONTRATANTE. 

7.7. A Nota Fiscal deverá ser preenchida corn a descrico dos servicos e a parcela a que se 
refere, devendo constar o nümero do presente Contrato de Prestacäo de Servicos (CPS) e o 
numero do Contrato de Gestão, ambos em epIgrafe. 

CONTRATO DE GESTAO NQ. 08/2021-SES/GO 

CPS N. XXX/2021 

DEscRIcAo DO sERvlco: XXX 

PERIODO DE COMPETENCIA: XXX 

SERVIO PRESTADO NO HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE DR. 
ALBANIR FALEIROS MACHADO (HURSO) 

7.8. Os onus, tributos e contribuicOes fiscais do contrato sero de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive a responsabilidade de desdobramento da fatura, retenço de tributos 
de sua responsabilidade, distribuiçào de créditos individuais a seus cooperados, corn os quais 
o CONTRATANTE no tern qualquer vInculo laboral. 

7.9. Juntarnente coma nota fiscal dos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar 
relatório das atividades executadas no perIodo, o qual ser6 acompanhado das seguintes 
ce rti dOes: 

a) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal, mediante Certidäo Conjunta de 
débitos relativos a Tributos Federais e da DIvida Ativa da Uniào, que abranja inclusive 
a regularidade relativa as contribuiçOes previdenciárias e sodiais; 

b) Prova de regularidade corn a Fazenda Estadual de Gois, mediante Certido Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Estaduais; 

c) Prova de regularidade corn a Fazenda Municipal, mediante Certidäo Negativa de 
Débitos relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e serviços; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
através da apresentaçäo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

e) Prova de regularidade corn a Justiça do Trabalho; 

Rua Avelino de Faria, no  200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás 
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7.10. Na ocorrência de rejeico da nota fiscal, por erro ou incorrecöes, o prazo para 
pagamento estipulado passará a ser contado da data de sua reapresentaço, no gerando 
nenhum onus para o CONTRATANTE a tItulo de correçäo monetária, juros ou multa. 

7.11. Nerihum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar pendência em 
relação a entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência, no 
gerando nenhum onus para a CONTRATANTE a tItulo de correçâo monetária, juros ou multa. 

7.12. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 
incompatibilidade corn as condiçOes de habilitaço e qualificaçao, no gerando nenhum Onus 
para o CONTRATANTE a tItulo de correçao rnonetária, juros ou multa. 

7.13. 0 presente contrato é atrelado aos recursos financeiros oriundos do Contrato de Gestho 
n9. 08/2021-SES/GO, no incidindo, sob nenhum pretexto, juros ou multas em caso de rnora 
financeira da CONTRATANTE. 

CLAUSULA OITVA - DO REAJUSTE DO CONTRATO 

	

8.1. 	0 Contrato poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razäo da 
necessidade ou conveniência de continuaço da prestacao dos serviços, a partir de negociaço 
acordada entre as partes, visando a adequaçao aos novos precos de mercado e a 
dernonstracao analItica da variaco dos componentes de custos do Contrato, devidamente 
justificada, ou corn a solicitaçäo de mais serviços contratados. 

	

8.2. 	Na vigência de contrataçao emergencial, é vedado a reajuste meramente financeiro 
a malor, por qualquer Indice eventualmente pretendido. 

CLUSULA NONA - DA FISCALIZACAO 

	

9.1. 	A fiscalizaco dos serviços objeto deste Contrato será feita pela DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA da CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitacäo dos serviços e o aceite da 
fatura. 

	

9.2. 	A fiscalizaço de que trata esta Cláusula no exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por eventuais danos causados a CONTRATANTE ou terceiros, resultantes de 
açào ou omissao, cuiposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados, prepostos ou 
coo pe ra dos. 

	

9.3. 	A fiscalizaçäo do CONTRATANTE se fará exciusivamente sabre o cumprimento dos 
serviços contratados, preservando autonornia técnica da CONTRATADA sobre os mesmos. 

CLAUSULA DECIMA -DA RESCISAO 

10.1. Constituem motivos para a resciso unilateral pelo CONTRATANTE: 

10.1.1. 0 nao cumprimento das obrigaçOes pela CONTRATADA; 

	

10.1.2. 	Em caso de reajuste financeiro, a falta de acordo quanto ao percentual a ser 
efetuado; 

	

10.1.3. 	0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçOes e prazos pela 
CONTRATADA; 
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bern como a lentido do seu cumprimento, após abertura de prazo para justificativ 
sanearnento das deficiências pelo CONTRATANTE em prazo razoável; 

	

10.1.5. 	0 atraso injustificado no início dos serviços; 

	

10.1.6. 	A paralizaço dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicaço ao 
CONTRATANTE; 

	

10.1.7. 	A subcontrataço total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia 
anuência, por escrito, do CONTRATANTE, a associaçào da CONTRATADA corn outrem, bern 
como a cesso ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fuso, ciso ou 
incorporaço da CONTRATADA. 

	

10.1.8. 	0 desatendimento das determinacöes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execuço dos servicos quanto ao curnprimento do contrato e das 
metas estabelecidas; 

	

10.1.9. 	0 cometimento reiterado de faihas na sua execuço, anotadas em registro próprio 
pela Coordenaço do CONTRATANTE; 

10.1.10. A dissoluço da sociedade Cooperativa ou da empresa contratada; 

10.1.11. A alteraço social ou a modificaçào da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que prejudique a execuco deste contrato; 
10.1.12. 0 término do Contrato de Gestão n2. 08/2021-SES/GO; 

10.1.13. 0 descumprimento de qualquer item da Poiltica Anticorrpuçào descrito na 
Cláusula Décima Segunda do presente contrato; 
10.1.14. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, 
impeditiva da execuço deste Contrato, mediante notificaço corn aviso de recebimento 
corn 30 (trinta) dias de antecedência, mediante o pagamento de multa no valor de 5 (cinco) 
vezes a prestaco mensal devida a CONTRATADA; 

10.1.15. A qualquer tempo, sem justificativa, mediante notificaçäo por vias inequlvocas 
corn eficcia imediata. 

10.2. Constituem motivos de rescisão do Contrato pela CONTRATADA, mediante notificaçào 
corn aviso de recebimento corn 30 (trinta) dias de antecedência: 

10.2.1. 0 descumprimento das obrigaçOes contratuals por parte do CONTRATANTE; 

10.2.2. Atraso financeiro por parte do CONTRATANTE, respeitada as disposiçöes da 
Cláusula Sétirna; 

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, podero firmar distrato formal, 
hipOtese na qual deverá ser pactuado a perIodo de continuidade dos serviços contratados, 
sendo irnperiosa a obrigaco disposta no item 4.2 do presente Contrato quanto a 
transferência harmonica do objeto ao novo prestador de serviços. 

10.4. Em qualquer hipótese de rescisao, por se tratar de serviço essencial, a continuidade dos 
serviços objeto do presente contrato deverá ser garantida pela CONTRATADA pelo perIodo de 
ate 10 (dez) dias ou ate que o CONTRATANTE formalize novo contrato corn prestador diverso, 
sendo cabIvel a remuneraço proporcional a CONTRATADA por esse perlodo. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS RESPONSABILIDADES 

11.1. Cada parte será responsável isoladamente pelos atos que der causa, respondendo 
perante quem de direito, inclusive pelos atos praticados por prepostos que agirern legalmente 
em seu nome e, particularmente, corn relaço as obrigacoes legais, fiscais e econômicas que 
der causa. 

11.2. A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pelos seus empregados e prepostos, 
devendo arcar corn todas as suas incumbências enquanto empregadora. 

11.3. Em nenhuma hipótese admitir-seá a formaço de vInculo empregatIcio entre o pessoal 
da CONTRATADA e o CONTRATANTE, devendo aquela zelar para que o limite da presente 
prestaçäo de servicos esteja perfeitamente delineado. 

11.4. Em caso de responsabilizaco do CONTRATANTE em reclarnaco trabalhista ou execuco 
fiscal gerada por atos ou vInculo da CONTRATADA, aquele tern o direito de ser ressarcido pelos 
prejuIzos eventualmente suportados, o que devera ser feito em aço de regresso ou por meio 
de denunciaço da lide, nos termos da legislaço processual. 

11.5. A CONTRATADA, para todos os efeitos, reconhece a inexisténcia de vInculos entre o 
CONTRATANTE e o IBGH, antigo gestor da unidade hospitalar objeto da presente contratacào, 
razo pela qual isenta o CONTRATANTE de débitos e obrigaçôes de qualquer natureza 
oriundos de eventuais prestaçöes de serviços no Hospital Estadual de Urgências da Regio 
Sudoeste Dr .Albanir Faleiros Machado (HURSO) em perlodo anterior ao da presente 
contrataçäo. 

11.6. Conforme disposiço na Cláusula anterior, a CONTRATADA declara, de pleno direito, a 
ilegitimidade passiva do CONTRATANTE por fatos, débitos ou obrigacöes relativas a gestho da 
organizaçäo social IBGH. 

11.7. Neste ato, a CONTRATADA declara que tern ciência dos requisitos previstos na Lei 
6.019/1974 (Terceirização), notadamente os artigos 42A e 4-13, declarando ainda que 
possui e manterá seu capital social compatIvel corn o nümero de empregados. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA POLITICA ANTICORRU 

12.1. A CONTRATADA se compromete a adotar os mais altos padröes éticos de conduta na 
conducäo dos seus negócios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrumento, 
assirn corno em qualquer outra iniciativa envolvendo o CONTRATANTE. 

12.2. A CONTRATADA cornpromete-se, por si e por seus sócios, administradores, gestores, 
representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados ("colaboradores"), a näo 
pagar, prometer ou autorizar o pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de 
vantagem (pagarnento indevido), direta ou indiretamente, a qualquer funcionário püblico ou 
a terceira pessoa a ele relacionada, corn o objetivo de influencia-lo inapropriadamente ou 
recornpensá-lo de algum forma ern troca de algum benefIclo indevido ou favorecimento de 
qualquer tipo para a CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. 

12.3. A CONTRATADA garante que näo emprega e nào empregara trabalho escravo e trabalho 
infantil, direta ou rnediante contrato de servicos ou qualquer outro instrumento. 
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12.4. A CONTRATADA compromete-se a praticar os atos necessários de boa-f6, cumpri 
modo regular e pontual todas as obrigacöes que Ihe incumbem para a cabal realizaçL -. - 
objeto do presente Contrato, bern como atuar de acordo corn os padröes éticos e normas 
internas do CONTRATANTE. Obriga-se também, por si, seus colaboradores ou terceiros por ela 
contratados, a obedecer e garantir que a prestaço de serviços ora contratada se dará de 
acordo corn todas as normas internas do CONTRATANTE. 

12.5. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, durante a prestaço dos serviços ora 
avençada, cumprirá corn todas as leis aplicaveis a natureza dos serviços contratados, bern 
como respeitará durante sua atuaçäo empresarial a Lei de Improbidade Administrativa ([El 
n. 8.429/1992), Código Penal, Lei Brasileira Anticorrupçäo (Lei n2. 12.846/2013) e Decreto 
Federal n2. 8.420/2015 que a regulamenta. 

12.6. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, sempre que tiver contato corn as 
autoridades governamentais brasileiras, respeitará as disposiçöes do Código de Etica e/ou 
Estatutos aplicáveis ao órgo/entidade e esfera de Poder ao qual esteja sujeita a autoridade. 
12.7. A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo born nome do CONTRATANTE e a abster-se ou 
omitir-se da prática de atos que possam prejudicar a reputaço do CONTRATANTE. Em caso 
de usa indevido do nome do CONTRANTAE, ou de qualquer outro nome, marca, termo ou 
expressäo vinculados direta ou indiretarnente a CONTRATANTE, respondera a CONTRATADA 
pelas perdas e danos dal decorrentes. 

12.8. A CONTRATADA concorda ern participar de todos e quaisquer treinamentos 
eventualmente oferecidos pelo CONTRATANTE e/ou pelos seus fornecedores, que sejam 
relativos a qualquer aspecto que consta da lei anticorrupçäo e/ou polIticas internas do 
CONTRATANTE, bern como aqueles relativos ao Código de Etica e Conduta desta. Além disto, 
a CONTRATADA concorda em solicitar que todos as seus sócios, diretores e colaboradores e 
qualquer outra pessoa trabalhando em seu benefIcio participem de tais treinamentos. 

12.9. Para a execuço deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
cornprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprorneter a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanta por intermédlo de outrem, qualquer 
pagamento, doaco, compensaço, vantagens financeiras ou no financeiras ou benefIcios de 
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupço, seja de forma direta ou 
indireta quanta ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nào relacionada, devendo 
garantir ainda que seus prepostos e colaboradores ajarn da rnesma forma. 

CLUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

13.1. Em virtude da natureza civil da contrataco, as funcionrios contratados por parte da 
CONTRATADA no rnanterào qualquer vInculo de subordinacào, habitualidade ou 
onerosidade corn o CONTRATANTE, a qua] se reporta exclusivarnente a CONTRATADA na 
consecuço de suas demandas. 

13.2. E de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer onus ou encargos 
decorrentes das legislacOes fiscais, trabalhistas e sociais referente aos seus funcionários. 
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13.3. 0 CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer é 
comprovante dos recoihimentos dos encargos decorrentes das Iegislaçöes trabaihist 
previdenciárias, relacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestacäo de serviços. 

13.4. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestaço dos serviços 
objeto deste contrato ser6 arcado pela CONTRATADA. 

13.5. 0 presente Contrato será de pUblico acesso por meio do sItlo eletrônico do 
CONTRATANTE, podendo o seu objeto ser auditado por este a qualquer tempo, de modo que 
a CONTRATADA abre mo, exclusivamente em favor do CONTRATANTE, de qualquer sigilo que 
possa recair sobre a presente avenca. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO 

14.1. Para dirimir as questôes oriuridas do presente contrato é competente o Foro da 
Comarca de Rio Verde (GO). 

Para firmeza e como prova de haver entre si, justos e avençados, e depois de lido e achado 
conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e 
subscritas também por 02 (duas) testemunhas. 

Rio Verde (GO), 01 de fevereiro de 2021. 
EDUARDO PEREIRA 	Assinado de forma digital por EDUARDO 

PEREIRA RIBEIRO:484680881 53 
RIBEIRO:484680881 53 	Dados: 2021.0201 14:41:17-03'00'  

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO 

CONTRATANTE 
ALIANZO AUDITORIA E 	And. de Io,n dg,tl p., AUANZO 

CONSU LTORA 	 AUDITORIA 9 CONSULTO41IA 
3IRELl2683581000015 

EIREL!:2683581 0000151 	O,doT 2021,02.01 16.59.39 -03'00 

EDILSON DIVINO ALVES JUNIOR 

A!JANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 

CONTRATADA 

Testemunh s: 

1) 

Nome: i-4- IJ4I) 
CPF: 43a54i-ic 
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