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CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIOS - CPS N°. 080/202 
CONTRATO DE GESTAO N°. 08/2021-SES/GO 

SERVIOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, pessoa 
jurIdica de direito privado na forma de associacão civil sem fins lucrativos, qualificada como 
Organizaco Social de Saüde no Estado de Goiás através do Decreto Estadual n2. 9.758 de 30 
de novembro de 2020, inscrita no CNPJ/MF n2. 18.176.322/0002-32, corn sede filial na Rua 
Ismael Dias do Prado, n2. 14, Qd. 21, Lt. 05, Parque Residencial Isaura, Santa Helena de Goiás 
(GO), CEP 75.920-000, neste ato representado por seu Diretor Presidente e Superintendente 
Geral EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, conforme disposiçöes estatutárias da entidade, doravante 
denominado "CONTRATANTE" ou "IPGSE". 

D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n9. 
40.972.104/0001-82, sediada na Rua Francisco Palazzo, s/n, Qd. 03, Lt. 02, Setor Teofilo 
Nonato, no municIpio de Paranaiguara (GO), CEP 75880-000, neste ato representado pela sua 
soda administradora DI VOENE SOARES QUELUZ DOS SANTOS, brasileira, casada, 
regularmente inscrita no CPF n2. 324.274.331-87 e RG n9. 2141485-2via-PC/GO, residente e 
domiciliada no municIpio de Paranaiguara (GO), a seguir denominada "CONTRATADA". 

Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tern entre si justas e acertadas o 
presente contrato, adiante denorninado apenas "CONTRATO", que se regerá pelas cláusulas e 
condiçöes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente instrumento contratual é a execuco dos SERVIOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NA AREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 
INF0RMAçA0, visando atender as necessidades do Hospital Estadual de Urgências da Regio 
Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (HURSO), cuja gesto, operacionalizaço e execuço 
so de responsabilidade do CONTRATANTE ante o Contrato de Gestäo n2. 08/2021-SES/GO. 

1.2. CARACTERISTICAS GERAIS. A Contratada deverá: 

	

1.2.1. 	Melhorar a capacidade do HURSO em atender aos seus objetivos, através da 
utilizaco da Tecnologia da Informaço; 

	

1.2.2. 	Oferecer disponibilidade e estabilidade do ambiente de infraestrutura de TI; 

	

1.2.3. 	Melhorar a nIvel de atendimento as demandas dos usuários finais, relacionadas 
ao apoio técnico no usa dos recursos computacionais e serviços disponibilizados na rede; 

	

1.2.4. 	Melhorar o processo de gestão dos recursos tecnológicos (hardware, software e 
aplicativos); 
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1.2.5. 	Internalizar as meihores práticas de gesto e execução de serviços na 
Tecnologia da Informaço; 
1.2.6. 	Oferecer tratamento rpido e eficaz das indisporiibilidades dos serviços de TI; 
1.2.7. 	Oferecer atuaIizaço e meihoria computacional da infraestrutura do HURSO; 
1.2.8. 	Possibilitar o CONTRATANTE a implementar instrumentos gerenciais para medir a 
eficiência dos servicos prestados por meio de processos avaliativos internos; 
1.2.9. 	Prestar serviços assessórios mediante solicitação por ordem de servico. 

1.3. Os serviços da CONTRATADA contemplam a Assessoria Técnica em Tecnologia da 
informacão, objetivando o atendirnento e suporte ao usurio de infraestrutura de TI, corn 
base na quantidade de requisiçöes de serviço realizadas, bern como para a realizaçäo de 
projetos de infraestrutura de TI. 
1.4. Os serviços sero prestados sob demanda para atendimento de questho pontual e 
especIfica corn duraço determinada. 

1.5. EsPEcIFIcAcAo DO OBJETO E DESCRIçAO DOS SERvIcos. A CONTRATADA reaiizarà as seguintes 
atividades, sem prejuIzo de outras correlatas: 

1.5.1. 	Apoio na conduço de Projetos de infraestrutura de TI, corn eIaboraco de estudos 
e análises que fundamentem o trabaiho reaiizado; 
1.5.2. 	Apoio na elaboracâo de processos de aquisico de hardware, software e servicos 
correiatos; 
1.5.3. 	Estudos técnicos, econôrnicos e de viabilidade inerentes a Tecnologia da 
Informaço; 
1.5.4. 	AnIise técnica e emissão de pareceres inerentes a Infraestrutura de Tecnologia 
da Informaco; 
1.5.5. 	Apoio na eIaboraco e impIementaco de poiIticas, normas, rotinas e melhorias 
de processos relacionados a Tecnologia da Informaçao; 
1.5.6. 	Apoio na eIaboraço de pianos estratégicos/diretores de contingências; 
1.5.7. 	Apoio a implementaçäo da Pollticas de Segurança da Informação; 
1.5.8. 	Apoio na rnanutencäo de software; 

1.5.9. 	Apoio na rnanutenço de hardware; 

1.5.10. Apoio a gestho de conteüdos de sItios internet, extranet e intranet; 

1.5.11. 	Instaiaço, configuracâo e gerenciamento de servidores, ativos de rede e 
aplicativos corporativos; 
1.5.12. Operacao de sistema automatizado de gestho do parque de informática, 
especialmente no que diz respeito ao registro de ocorrências, estatIsticas de atendimentos, 
controle de configuração e inventário do parque de informática; 
1.5.13. Atividades de testes de microcomputadores, periféricos e acompanhamento da 
manutenço e atuaiizaco dos recursos do parque computacional. 
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1.5.14. 	ResoIuço de incidentes e probiemas relatados pelos colaboradores do 
fornecendo suporte técriico especializado relacionado aos equipamentos, serviços, 
softwares, infraestrutura de rede, sistemas de informaço (correco/ adaptaco/ 
atendimento emergencial); 

	

1.5.15. 	Atividades para atuaiizacâo tecnológica do parque de informática; 
1.5.16. ImpIementaço e gerenciamento de Redes TCP/IP e Redes sern fio; 

	

1.5.17. 	Adrninistraço e gerência de rede local (certificaco de pontos, piano de 
enderecarnento IP, gerenciamento de VLANs); 
1.5.18. Adrninistracão e gerência de rede distribulda (WAN), compreendendo: 
roteamento, roteadores em Redes Frame-Relay, ATM e MPLS, diagnóstico, anlise e 
resoluçâo de problemas de conectividade; 

1.5.19. Apoio a gestho de ambientes computacionais de infraestrutura; 
1.5.20. Administraço e gerência de serviços de rede: proxy,firewall, antispam, serviço de 
prevenção e deteccão de intrusgo, FTP, DNS, DHCP, WINS e outros; 
1.5.21. Gerenciamento de logs. 

1.5.22. Apoio a gestäo de segurança, compreendendo a análise de vulnerabilidade do 
ambiente; irnplementaço de polItica de seguranca; e implementacão de Piano de 
Continuidade de Negócio (PCN); 

	

1.5.23. 	Prospeccão de novas tecnologias voltadas para a area de infraestrutura, visando 
sua implementacao na busca da melhoria dos processos de TI; 

	

1.5.24. 	lrnplernentaçâo de pianos e rotinas de backups dos dados; 
1.5.25. lmpIementaco e rnanutenço de pianos de seguranca da informaco; 
1.5.26. Apoio a gestão de servicos de conectividade, correio eletrônico e V0IP, entre 
outros; 
1.5.27. ImpIantaço, refinamento, gerenciamento e melhoria dos indicadores, 
promovendo urn rnaior controle sobre as atividades de suporte e infraestrutura; 

	

1.5.28. 	Proposiço de medidas para correço de probiemas detectados na infraestrutura; 
1.5.29. Fornecer servico de HELP DESK e ATENDIMENTO ONLINE; 
1.5.30. Ferramenta de clonagern e gerenciamento de computadores em rede, formataço 
possIvel local e remotarnente da unidade e licenciada para uso cornercial/coorporativo; 

	

1.5.31. 	Fornecer tablets e celulares a seus funcionários para que possam acompanhar e 
atender corn major agilidade as solicitacOes; 
1.5.32. Sistema baseado em Linux para virtualizaçâo, corn virtualizaço ilimitada, 
licenciada para uso come rcial/coorporativo, aceitando virtualizaçâo de LINUX e WINDOWS; 
1.5.33. Sisterna para monitoramento de toda rede e ativos necessarios, licenciada para 
uso cornercial/coorporativo. 
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FUNçAO QUANTITATIVO PERIODICIDADE 

44 horas semanais —  
Coordenador de TI 01 segunda a sbado 

44 horas semanais - 
Analista 01 

segunda a sábado 

Plantho de 12hx36h diurno 
Analista 02 - todos os dias da sernana 

Suporte Remoto 
24 horas ininterruptas - 

Help Desk e todos os dias da semana  
Atendimento Online 

1.6. QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS. A CONTRATADA disponibilizará os seguintes quan 
de profissionais para atendimerito do objeto deste contrato 

1.7. 0 Termo de Referenda do processo de contrataçâo e a Proposta Comercial integrarn o 
presente instrumento para todos os fins, prevalecendo as disposicöes do Contrato de Gestho 
n9. 08/2021-SES/GO e as cláusulas constantes no corpo deste instrumento em caso de 
d ivergências. 

1.8. As relacöes institucionais eritre o CONTRATANTE e a CONTRATADA sero realizadas 
através dos Superintendentes do IPGSE-HURSO e o Gestor/Administrador designado pela 
CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAçAO 

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 gerenciarnento, operacionalizaço e execuco 
das atividades do Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste Dr Albanir Faleiros 
Machado (HURSO), servindo para garantir a continuidade do objeto da parceria firmada corn 
o Estado de Goiás, respeitados os princIpios constitucionais da legalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e da Lei Estadual n. 15.503/2005. 

CLAUSULA TERCEURA — DO CARATER DA CONTRATAçAO 

3.1. A presente contrataco ocorre em estrita observância das normas prevista na RN n2. 
01/2021, que institui o Regularnento de Compras, Contrataçôes de Obras e Servicos e 
Alienaçöes de Bens Püblicos do IPGSE, tendo sido objeto de contrataço emergencial, 
conforme prevê a seu artigo 15, VIII. 
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CLAUSULAS QUARTA - DA VIGENCIA 

4.1. 0 Contrato ter vigência de 03 (trés) meses ou ate o final do Contrato de 
08/2021-SES/GO (a que ocorrer primeiro), contados da data de sua assinatura, observando-
se que, para fins de faturamento, será contado a partir do prirneiro dia de efetivo serviço. 

4.2. 0 Contrato pode ser prorrogado par prazos iguals e sucessivos, após rnanifestacào e 
aceite das partes, mediante termo aditivo, no se operando prorrogaco automtica. 

4.3. A vigência contratual e vinculada ao prazo de vigência do Contrato de Gestho n9. 
08/2021-SES/GO de modo que a extinção deste, por qualquer motivo, opera imediatamente 
a extiricão daquele. Nesta situaco excepcional, nenhuma das partes podeM exigir qualquer 
espécie de indenização, penalidade ou continuidade, salvo os direitos e obrigaçöes residuals 
pelos servicos prestados ate a extinção. 

4.4. Na hipOtese de suspensão do Contrato de Gestão n2. 08/2021-SES/GO, ou em qualquer 
outra hipótese a paralizacäo dos servicos a ele atinentes, a presente contrato poderá ser 
imediatamente suspenso, a critérlo do CONTRATANTE, não gerando em favor das partes 
direitos ou obrigaçöes, salvo as assurnidas antes do evento fatIdico. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAçOES DO CONTRATANTE 

5.1. Constituem obrigacöes do CONTRATANTE: 

	

5.1.1. 	Retribuir a CONTRATADA pelos serviços prestados corn prestacöes pecunirias em 
parcelas mensais, a serem liquidadas em ate 15 (quinze) dias üteis após a apresentaco do 
relatório de atividades e da nota fiscal corn petentes; 

	

5.1.2. 	Promover as facilidades necessárias para a livre acesso dos profissionais da 
CONTRATADA as suas instalacöes, desde que devidamente identificados; 

	

5.1.3. 	Oferecer condiçöes fIsicas e estruturais necessárias para realizacão dos servicos 
contratados, proporcionando todas as condicöes e informaçöes necessrias para o melhor 
cumprimento das obrigaçôes da CONTRATADA; 

	

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

	

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

	

5.1.6. 	Orientar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer alteração nas normas 
internas, técnicas ou administrativas, que possam ter ref lexo no relacionamento, desde que 
acordado previamerite entre as partes; 

	

5.1.7. 	Exigir o cumprimento de todos os compromissos assurnidos pela CONTRATADA, 
nos termos das cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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5.1.8. 	Fiscalizar a execuço do presente contrato, coriforme as normas atinE 
objeto contratado, sem prejuIzo da obrigaço da CONTRATADA de fiscaliz 
profissionais medicos; 

	

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

CLAUSULA SEXTA — DAS 0BRIGA4;6Es DA CONTRATADA 

6.1. So obrigacöes da CONTRATADA: 

	

6.1.1. 	Utilizar as meihores técnicas e práticas disponIveis para a execuço do serviço 
especializado identificado na ClusuIa Prirneira, executando-os sob sua inteira e exciusiva 
responsabilidade, de acordo corn Iegislaçäo ern vigor; 

	

6.1.2. 	Fomecer os recursos materiais e humanos necessários a execuco dos servicos 
objeto deste contrato, responsabilizando-se por todas as despesas e encargos, de qualquer 
natureza, exceto quando se tratar de atividades expressamente atribuldas a CONTRATANTE, 
segundo a lei ou o contrato 

	

6.1.3. 	Designar preposto responsável pelo atendimento a CONTRATANTE, devidamente 
capacitado e corn poderes para decidir e solucionar questöes pertinentes ao objeto do 
contrato 

	

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

	

6.1.5. 	Comuriicar prontamente, por escrito, ao CONTRATANTE sobre a existència de 
problemas que possam interferir no andamento dos servicos contratados. 

	

6.1.6. 	Permitir e facilitar a inspeco dos servicos, prestarido todas as informacöes e 
apresentando todos os documentos que Ihe forem solicitados; 

	

6.1.7. 	Manter absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços, documentos, 
pesquisas, entrevistas e demais informaçôes apuradas ou que tome conhecimento durante 
a prestaço dos serviços. 

	

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

	

6.1.9. 	Promover a cobrança dos valores decorrentes do presente contrato somente após 
o respectivo vencimento e da demonstraçao do repasse dos valores por parte do Poder 
Püblico subscritor do Contrato de Gesto; 
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6.1.10. 	Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, imed 
as partes do objeto da contratac5o em que se verificarem vIcios, defeitos ou i 
quando da execuço dos serviços ou quanto a execuço dos relatórios de serviços; 

	

6.1.11. 	Acatar integralmente as exigências legais, bern como aquelas pela caracterIstica e 
natureza do local da prestaço do serviço, inclusive providenciando a imediata correço das 
deficiências apontadas 

	

6.1.12. 	Fornecer, subsidiar, esciarecer o CONTRATANTE, de forma escrita e verbal, 
completa e fidedigna, sobre qualquer tipo de procedimento, processo ou ofIcio exarado por 
órgão p(iblico ou empresa privada que, direta ou indiretamente, referirem-se aos serviços 
objeto deste instrumento; 

6.1.13. Manter urn nümero de telefone para atendimento, todos os dias da semana, para 
esciarecimentos, reclamacöes e saneamento de eventuais falhas nos serviços e/ou para 
substituicão ou reposiçäo de materiais e/ou pessoal; 

6.1.14. Informar o CONTRATANTE todas as rnudariças 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 
fi nat idade; 

	

6.1.15. 	Custear despesas corn passagens, estadias, uniformes, alirnentaço e transportes 
dos seus empregados e prepostos durante o destocarnento para atendirnento do objeto 
deste instrurnento. 

	

6.1.16. 	Dar esciarecirnentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possIvet, a contar 
do recebimento de notificacao para tat mister; 

6.1.17. Garantir a confidencialidade das inforrnacôes a serem obtidas durante os 
trabaihos, a respeito da organizaçäo, processos, tecnologia e negócios da empresa, sendo 
estas consideradas confidenclais e mantidas no arquivo da empresa corn circulaco restrita. 
As referidas informaçöes somente sero exibidas a terceiros mediante consentimento 
expresso; 

6.1.18. Prestar os servicos e fornecer os produtos de acordo corn o valor pactuado e 
atender as leis e especificaçöes técnicas aplicáveis aos serviços em questão, bern como 
aquelas que derivem de normas técnicas corn profissionais capacitados, regularmente 
contratados e corn qualificaçao e treinamento adequados; 

	

6.1.19. 	No fornecer qualquer material sem a autorização de pessoa responsável do 
CONTRATANTE; 

6.1.20. Remeter todas as correspondências destinadas a CONTRATANTE recebidas por 
seus empregados e decorrentes da execuço deste contrato ao Servico de Protocolo da 
unidade, devidamente relacionados; 
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6.1.21. 	Manter, durante toda a execuço dos servicos, as condiçOes de habiiitaço e 
quaiificaçâo exigidas na contrataço, em compatibilidade corn as obrigaçôes assumidas 
neste contrato, devendo informar a superveniência de eventual ato ou fato que modifique 
aquelas condicôes 

	

6.1.22. 	Efetuar o pagarnento de multas, indenizacães ou despesas impostas por órgos 
fiscalizadores da atividade da CONTRATADA, bern como suportar o onus decorrente de sua 
repercussão sobre o objeto deste contrato. 

	

6.1.23. 	Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços referentes aos 
serviços, inclusive licenca ern reparticOes pübiicas, registros, publicaco e autenticaco do 
contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 

	

6.1.24. 	Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-ihe integralmente os 
onus dal decorrentes, necessariamente já incluIdos no preço contratado, 
independentemente da fiscalizaçâo exercida pela CONTRATANTE. 

6.1.25. Encarninhar, junto corn a documento de cobrança, a relaço dos empregados 
alocados a execucâo do contrato, corn os respectivos dados pessoals e ernpregatIcios. 

	

6.1.26. 	Encaminhar, sempre que solicitado pelos órgos de controle e fiscaiizaço as 
informacOes pertinentes a prestaco do serviço objeto deste contrato. 

	

6.1.27. 	Pagar as salérios dos ernpregados ern obediência a legislaço, respondendo pelo 
descumprimento dessa obrigação, inclusive as acessórias, bern como arcar corn todos os 
encargos socials previstos na legislaçao vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua 
condiço de em pregadora. 

	

6.1.28. 	Apresentar em ate 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, piano de 
contingência para casos de greve geral e outras mobiiizacôes sociais, corn vistas a reforcar a 
proteçâo ao patrimônio e a segurança das instalaçöes e eventualmente das pessoas que 
trabaiharn na unidacle, incluindo, entre outros, seu compromisso de assegurar: 

a) A cobertura dos postos de trabalho. 

b) 0 desiocamento para o ambiente de trabalho de seus empregados (ocupantes 
dos postos de facilities) em situaçöes de paralisacao parcial ou total dos 
serviços de transporte püblico. 

6.1.29. Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuIzos causados ao 
CONTRATANTE, provocados por imprudência, irnperIcia, negligência, atrasos ou 
irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados. 

	

6.1.30. 	Imptantar, no prazo estabelecido no contrato o inIcio dos servicos, corn cobertura 
integral dos postos de trabalho e nos horários fixados pela escala de servico. 

	

6.1.31. 	ldentificar através de crachás os empregados contratados, cujo uso durante a 
tempo de perrnanência na unidade é obrigatório. 
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6.1.32. Assumir, dirigindo petição ao juIzo da causa, as acöes que seus empre 
consumidores e credores promoverem, fazendo excluir o IPGSE da relação proo 
quando chamada em litisconsOrcio para responder solidária ou subsidiariamente, sob pena 
de no o fazendo, arcar corn todas as despesas que o IPGSE despender para sua defesa, 
inclusive diana, locomocào e honorário de advogados. 

	

6.1.33. 	Indenizar danos ou prejuIzos ao IPGSE ou a terceiros. 

6.1.34. Arcar corn as despesas decorrentes de qualquer infraço, seja ela qual for, desde 
que praticada por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto 
das unidades. 

6.1.35. Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as faihas que venham a ocorrer 
serem sanadas em ate 24 horas, fazendo constar no Livro de Ocorrência o fato. 

	

6.1.36. 	Prestar as servicos no estrito cumprimento do contrato e da legislaço em vigor. 

	

6.1.37. 	Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vItimas, quando em 
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias Ihes assegurem e demais 
exigências legais para o exercIclo da atividade de trabaiho em geral. 

6.1.38. Responder por danos e desaparecimento de bens materials, pertencentes ao 
acervo patrimonial do hospital HURSO, bern corno de propriedade de empregados ou 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execuço do Contrato. 

cL.Ausul.A SETIMA — DO VALOR E DO PAGAMENTO 

7.1. Para a execuço total dos serviços deste Contrato, o CONTRATANTE pagará o VALOR 
MENSAL de R$ 39.000,00 (trinta e nove mill reals), quantia sobre a qual no incidira nenhum 
outro acréscimo a qualquer tItulo remuneratório. 0 valor global para o perlodo de 23/07/2021 
a 19/09/20216 estimado em R$78.000,00 (setenta e olto mil reals). 

7.2. Para fins de desconto/glosa/penalidade por servicos não executados ou no validados 
pelo CONTRATANTE, será aplicada a penalidade de 1/30 (urn trinta avos) do valor mensal, por 
dia, devendo descontar esse valor do repasse a ser feito a CONTRATADA. 

7.3. A LIBERAcAO DO PAGAMENTO é condicionada a apresentaçäo dos seguintes documentos: (I) 
Nota Fiscal; (ii) Relatório dos servicos executados; (iii) Certidöes negativas de débito. 

7.3.1. A documentacão devera ser protocolizada na sede do CONTRATANTE, mediante 
entrega fIsica do documento e/ou envio por endereco eletrônico (e-mail). 

7.3.2. 0 pagamerito será realizado em prazo não superior a 15 (quinze) dias üteis após o 
recebirnento e validaçâo de todos as documentos. 

7.3.3. Na ocorrência de rejeiço da nota fiscal, por erro ou incorreçôes, o prazo para o 
pagamento estipulado passará a ser contado da data de sua reapresentaço, no 
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gerando nenhum onus para a CONTRATANTE a tItulo de correção monetá, 
ou multa. 

7.3.4. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar pendência 
em relaçâo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou 
inadimplência, no gerando nenhum onus para o CONTRATANTE a tItulo de 
correção monetária, juros ou multa. 

7.3.5. Nenhum pagamerito será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 
incompatibilidade corn as condiçOes de habilitacão e qualificaçäo, no gerando 
nenhum onus para o CONTRATANTE a tItulo de correção monethria, juros ou 
multa. 

7.4. A CONTRATADA deverá emitir NOTA FISCAL para cad  perIodo de apuraço dos servicos, 
contendo os seguintes dados, nesta ordem: 

a) CONTRATO DE GESTAO N. 08/2021-SES/GO 

b) CPS N2. 074/2021 

c) OBJETO: Serviços de empresa especializada em recepço e portaria 

d) PER(ODO: mês/ano 

e) Servico prestado e/ou relacionado ao Hospital de Urgência da Região Sudoeste Dr. 
Albanir Faleiros Machado (H(JRSO) 

f) DADOS BAN CAR lOS (ou boleto de pagarnento) 

g) Aceita a abatimento do valor referente a taxa bancria "TED" (caso a instituicäo 
bancáriafaca essa cobranca) 

7.5. A CONTRATADA dever apresentar ainda as seguintes CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBIT0: 

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

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

c) Prova de regularidade corn a Fazenda Municipal, mediante Certido 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 Servico - FGTS, 
através da apresentaço do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

e) Prova de regularidade corn a Justica do Trabalho; 

7.6. E obrigaçäo da CONTRATADA dever6 manter a regularidade fiscal durante toda a 
vigência deste instrumento, bern corno apresentar regime de sujeiço tributria a qual 

/- 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro - Ric Verde, Estado 

CEP; 75.901-140 



IPGS1-: 
nsitao de PMO,A,wrtfl P Cetao s.. C.f-,fl CcpectarAro 	 Página 11 de 

submete, informando e comprovarido o recoihimento de todos os tributos afetos a p 
dos servicos objeto do presente instrumento, sempre que solicitado pelo CONTRATAN I L. 

7.7. Os onus, tributos e contribuiçOes fiscais do contrato sero de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive a responsabilidade de desdobramento da fatura, retençao de tributos 
de sua responsabilidade, distribuiço de créditos individuals a seus cooperados, corn os quais 
o CONTRATANTE não tern qua Iquer vInculo laboral. 

7.8. 0 presente contrato é atrelado aos recursos financeiros oriundos do Contrato de Gesto 
nQ. 08/2021-SES/GO, no incidindo, sob nenhum pretexto, juros ou multas em caso de mora 
financeira da CONTRATANTE. 

CLAUSULA OITVA - DO REAJUSTE DO CONTRATO 

	

8.1. 	0 Contrato poder6 ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razo da 
necessidade ou conveniêricia de continuaço da prestaco dos serviços, a partir de negociação 
acordada entre as partes, visando a adequaço aos novos preços de mercado e a 
demonstraco analItica da variação dos componentes de custos do Contrato, devidamente 
justificada, ou corn a solicitacao de mais servicos contratados. 

	

8.2. 	Na vigência de contrataço emergencial, é vedado o reajuste merarnente financeiro 
a malor, por qualquer Indice eventualmente pretendido. 

CLAUSULA NONA - DA FlscAuzAçAo 

	

9.1. 	A fiscalizaçâo dos servicos objeto deste Contrato será feita pela DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA do CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitação dos serviços e o aceite da 
fatura, podendo ser designado outra pessoa responsável. 

	

9.2. 	A fiscalização de que trata esta Cláusula no exciul nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por eventuais danos causados a CONTRATANTE ou terceiros, resultantes de 
aço ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados, prepostos ou 
cooperados. 

	

9.3. 	A fiscalizaçâo do CONTRATANTE se fará exciusivamente sobre o cumprimento dos 
serviços contratados, preservarido autonomia técnica da CONTRATADA sobre os mesmos. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 
10.1. Constituem motivos para a rescisâo unilateral pelo CONTRATANTE: 

10.1.1. 0 no cumprimento das obrigacOes previstas neste Contrato pela CONTRATADA; 

10.1.2. 	Em caso de reajuste financeiro, a falta de acordo quanto ao percentual a ser 
efetuado; 
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10.1.3. 	0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçöes e prazos 
CONTRATADA; 

10.1.4. 0 inadimplemento total ou parcial das obrigaçôes contratuais pela CONTRATADA, 
bern como a lentido do seu cumprimento, após abertura de prazo para justificativa ou 
saneamento das deficiências pelo CONTRATANTE em prazo razoável; 

10.1.5. 	0 atraso injustificado no inicio dos servicos; 

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 associaco da CONTRATADA corn outrem, bern 
como a cesso ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fuso, cisâo ou 
incorporaçâo da CONTRATADA. 

10.1.8. 0 desatendimento das determinaçOes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execuço dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das 
metas estabelecidas; 

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

10.1.10. A dissoluçâo da sociedade Cooperativa ou da empresa CONTRATADA; 

10.1.11. A alteraçäo social ou a modificaçâo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que prejudique a execuçâo deste contrato; 

10.1.12. 0 término do Contrato de Gestâo n2. 08/2021-SES/GO; 

10.1.13. 0 descumprimento de qualquer item da PolItica Anticorrpucão descrita no 
presente contrato; 

10.1.14. A ocorrência de caso fortuito ou de força major, devidamente comprovada, 
impeditiva da execuço deste Contrato; 

10.1.15. A qualquer tempo, sem justificativa, mediante notificaço por vias inequlvocas 
corn eficácia imediata. 

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

10.2.1. 0 descumprimento das obrigaçöes contratuais por parte do CONTRATANTE; 

10.2.2. Atraso financeiro por parte do CONTRATANTE, observada as disposicôes da 
Cláusula Sétima; 

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, podero firmar distrato formal, 
hipótese na qual deverá ser pactuado o perlodo de continuidade dos serviços contratados, 
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sendo imperiosa a obrigaço quanto a transferência harmonica do objeto ao novo pres 
de serviços. 

10.4. Em qualquer hipótese de resciso, em se tratando de serviço essencial, a continuidade 
dos serviços objeto do presente contrato deveri ser garantida pela CONTRATADA pelo 
perlodo 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 
pe rIodo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 

11.1. Cada parte será responsável isoladamerite pelos atos que der causa, respondendo 
perante quern de direito, inclusive pelos atos praticados por prepostos que agirem legalmente 
em seu nome e, particularmente, corn relaçao as obrigaçOes 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-se-á a formação de vinculo empregatIclo entre o pessoal 
da CONTRATADA e o CONTRATANTE, devendo aquela zelar para que o limite da presente 
prestaço de serviços esteja perfeitamente delineado. 

11.4. Em caso de responsabilizaco do CONTRATANTE em reclamacao trabalhista ou execucão 
fiscal gerada por atos ou vInculo da CONTRATADA, aquele tern o direito de ser ressarcido pelos 
prejuIzos eventualmente suportados, o que dever6 ser feito em acao de regresso ou por meio 
de denunciacão da lide, nos termos da legislaçao processual. 

11.5. Em virtude da natureza civil da contrataçao, os funcionários contratados por parte da 
CONTRATADA no mantero qualquer vInculo de subordinaçâo, habitualidade ou 
onerosidade corn o CONTRATANTE, a qual se reporta exclusivamente a CONTRATADA na 

- 	consecuco de suas demandas. 

11.6. E de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer onus ou encargos 
decorrentes das legislaçOes fiscais, trabalhistas e sociais referente aos seus funcionários. 

11.7. 0 CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, 
comprovante dos recolhimentos dos encargos decorrentes das legislacoes trabalhistas e 
previdenciárias, relacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestaco de serviços. 

11.8. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestaçâo dos serviços 
objeto deste contrato ser6 arcado pela CONTRATADA. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA POLITICA ANTICORRUPçAO 

12.1. A CONTRATADA se compromete a adotar os mais altos padröes éticos de cor 
conduçäo dos seus negócios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrurnento, 
assim como em qualquer outra iniciativa envolvendo a CONTRATANTE. 

12.2. A CONTRATADA compromete-se, por Si e por seus sócios, administradores, gestores, 
representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados ("colaboradores"), a no 
pagar, prometer ou autorizar o pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de 
vantagem (pagamento indevido), direta Cu indiretamente, a qualquer funcionário püblico Cu 
a terceira pessoa a ele relacionada, corn o objetivo de influenciá-Lo inapropriadamente ou 
recompensá-lo de algum forma em troca de algum benefIdo indevido ou favorecimento de 
qualquer tipo para a CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. 

12.3. A CONTRATADA garante que no emprega e no empregará trabaiho escravo e trabaiho 
infantil, direta ou mediante contrato de serviços ou qualquer outro instrurnento. 

12.4. A CONTRATADA compromete-se a praticar os atos necessários de boa-f6, cumprir de 
modo regular e pontual todas as obrigaçöes que Ihe incumbem para a cabal realizaco do 
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 prestaco de servicos ora CONTRATADA se dará de 
acordo corn todas as normas internas do CONTRATANTE. 

12.5. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, durante a prestacâo dos servicos ora 
avencada, cumprirá corn todas as leis aplicáveis a natureza dos servicos contratados, bern 
como respeitar6 durante sua atuaçäo empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (LEI 
n2. 8.429/1992), Código Penal, Lei Brasileira Anticorrupçao (Lei n2. 12.846/2013) e Decreto 
Federal n. 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 reputaçao do CONTRATANTE. Em caso 
de uso indevido do nome do CONTRANTAE, ou de qualquer outro nome, marca, termo ou 
expressão vinculados direta ou indiretamente a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA 
pelas perdas e danos daI decorrentes. 

12.8. A CONTRATADA concorda em 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 anticorrupço e/ou politicas internas do 
CONTRATANTE, bern como aqueles relativos ao Código de tica e Conduta desta. Além disto, 
a CONTRATADA concorda em solicitar que todos os seus sócios, diretores e colaboradores e 
qualquer outra pessoa trabalhando em seu benefIclo participern de tais treinamentos. 
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12.9. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar 
comprometer a dar a quern quer que seja, ou aceitar Cu se comprometer a aceitar de 
quer que seja, tanto por conta prOpria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doaco, compensacäo, vantagens financeiras cu flo financeiras Cu benefIcios de 
qualquer espécie que constituam prtica ilegal ou de corrupco, seja de forma direta ou 
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele no relacionada, devendo 
garantir ainda que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DIsPosucOEs GERAIS 

13.1. A CONTRATADA, para todos os efeitos, reconhece a inexistência de vInculos entre o 
CONTRATANTE e o IBGH, antigo gestor da unidade hospitalar objeto da presente contratação, 
razo pela qual isenta o CONTRATANTE de débitos e obrigaçöes de qualquer natureza 
oriundos de eventuais prestaçães de serviços no Hospital Estadual de Urgências da Regio 
Sudoeste Dr Albanir Faleiros Machado (HURSO) em perIodo anterior ao da presente 
contrataço. 

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

13.3. Neste ato, a CONTRATADA declara que tern ciência dos requisitos previstos na Lei 
6.019/1974 (Terceirizacöo), notadamente Os artigos 42-A e 49-13, declarando ainda que possui 
e manterá seu capital social compatIvel corn o nümero de ernpregados. 

13.4. 0 presente Contrato será de póblico acesso par meio do sItio eletrônico do 
CONTRATANTE, podendo o seu objeto ser auditado por este a qualquer tempo, de modo que 
a CONTRATADA abre mao, 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 questOes oriundas do presente contrato é competente o Foro da 
Coma rca 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. 

Santa Helena de Goiás (GO), 23 de juiho de 2021. 
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DIVOENE SOARES QUELUZ DOS SANTOS 
D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA 
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