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CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIOS - CPS N°. 089/2021 
CONTRATO DE GESTA0 N0.08/2021 -SES/GO 

CONSULTORIA PARA DJAGNOSTICO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E FISCALIZAcAO DOS 
PROCESSOS DE GESTAO HOSPITALAR, NUCLEO INTERNO DE REGULAcAO E QUALIDADE E 

SEGuRANcA DO PACIENTE 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, pessoa 
juridica de direito privado na forma de associaçäo civil sern fins lucrativos, qualificada corno 
Organizaçäo Social de SaOde no Estado de Gois 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, ng. 14, Qd. 21, Lt. 05, Parque Residencial Isaura, Santa Helena de Gois 
(GO), CEP 75.920-000, neste ato representado por seu Diretor Presidente e Superintendente 
Geral EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, conforme disposiçOes estatutárias da entidade, doravante 
denorninado "CONTRATANTE" ou "IPGSE". 

HEALTH GESTAO E CONSULTORIA EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF n. 42.908.824/0001-04, corn sede rnatriz na Rua VA-5, s/n, Quadra 03, Lote 09, Sala 
01, CondomInio Vale das Araras, no municIpio de Rio Verde (GO), CEP 75912-558, neste ato 
representado pela proprietria DANIELE WAIDEMAN BRACHINI SALES, brasileira, casada, 
ernpresária, regularmente inscrita no CPF n. 310.241.438-99 e identidade n. 425400219-
SS'/SP, residente e domiciliada no municIpio de Rio Verde (GO), a seguir denorninada 
"CONTRATADA". 

Pelo presente instrumento, as partes acirna qualificadas tern entre si justas e acertadas 0 
presente contrato, adiante denorninado apenas "CONTRATO", que se regerá pelas cláusulas e 
condiçôes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente instrumento contratual é a execuço dos consultoria para 
diagnóstico, planejamento, assessoria e fiscalizacâo dos processos de gesto hospitalar, 
rnicIeo interno de regulacão (NIR) e qualidade e segurança do paciente, visando atender as 
necessidades do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado 
(HERSO), cuja gestào, operacionalizaço e execuço so de responsabilidade do 
CONTRATANTE ante o Contrato de Gesto n. 08/2021-SES/GO. 

1.2. CONSULTORIA EM GESTAO HOSPITALAR 

Identificar lacunas no fluxo de trabalho e apoiar a estruturaço de medidas 
corretivas, além de açöes preventivas para promover a maxima eficiência do 
atendimento. 
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ii. Criar e apresentar aos colaboradores da unidade hospitalar programas de 
sustentabilidade, divulgando esta como urn dos pilares da organizacäo. Monitorar 
por meio destas açöes o impacto ambiental e social de forma positiva garantindo a 
reduço de custos de recursos e processos. 

iii. Compor e formalizar treinamentos habilitando os gestores ao engajamento da 
equipe e alinhamento de ideias e estratégias para integraço total dos ambientes, 
permitindo uma operaço orgânica e, consequentemente, rneihor orientaco ao 
paciente. 

iv. Estudar e fornecer sugestöes de melhoria para a estrutura organizacional do hospital, 
analisando os cargos, setores e tarefas, em diferentes nIveis de hierarquia, sempre 
alinhando a realidade aos objetivos da diretoria do HERSO. 

	

V. 	Prover os gestores da unidade de práticas para observaço coristante dos 
colaboradores, estabelecendo rotinas para avaIiaço do cumprimento do regimento 
interno, estatuto e regulamento do hospital. 

vi. Participar criticamente na criaco de checklists, elaborando treinamentos e 
replicando aos lIderes da unidade para a realizaço de auditorias das rotinas da 
unidade. 

vii. Conduzir e nortear os administradores no aperfeiçoamento dos Indicadores de 
qualidade e produtividade dos serviços de saüde hospitalar e da produtividade dos 
serviços e gestho de equipes nos serviços de saüde hospitalar. 

viii. Dar suporte a gestho da cadeia de suprimentos, trazendo cases de sucesso e solucöes 
inovadoras para sortir adequadamente o ambiente hospitalar corn materials 
adequados que garantam qualidade, produtividade, satisfaco dos pacientes e 
prestaco de servicos pela equipe hospitalar. 

ix. Orientar e acompanhar os gestores do HERSO na padronizacâo e controle de 
materials e sua logIstica em saüde. 

	

X. 	Criar indicadores conjuntamente corn a equipe de coordenação de modo a acurar a 
gestho de estoques, mapeando os processos desde a prograrnaço das solicitaçöes 
de compras de medicamentos e insumos ate a dispensacao para as pacientes e os 
setores. 

1.3. CONSULTORIA REGuLAcA0 NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULAcA0) 

	

I. 	Criar diretrizes visando a elaboraço de urn projeto para a estruturaco e 
aperfeiçoamento do NIR junto aos gestores. 

ii. Avaliar a Regimento Interno sugerindo meihores prticas no mercado para 
implementaçao pelas equipes do HERSO; 

iii. Orientar as gestores na elaboraço dos pianos para gestho de leitos; 
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Elaborar treinamentos a serem usados pelos gestores de forma a qualificar a 
técnico para o cuidado na reaiização de açôes corn dados oriundos ME 
rnonitorarnento da gestao de leitos. 

	

V. 	Participar conjuntamente corn as equipes da eiaboraco de urn método para o 
dirnensionamento da necessidade de leitos por especialidades e diagnósticos; 

vi. instruir os responsáveis na criaço de parâmetros para regular e gerenciar as 
diferentes dernandas hospitalares existentes, através do perfil epidemioiógico: 
Arnbuiatório, internacão, Urgência e Emergência, Agenda Cirürgica; 

vii. Subsidiar discussöes tanto internas como externas (na Rede de Atenco a Saüde - 
RAS), que permitarn o pianejamento da ampiiaço e/ou readequaco do perfil de 
leitos hospitalares ofertados. 

viii. Formular e orientar na irnplementaçäo de controles e indicadores de modo a manter 
a Taxa de Ocupaço em limites adequados (evitando taxa menor que 75% e maior 
que 85%, preservando a seguranca de retaguarda como piano de contingência, de 
acordo corn a ANS). Estes controles ainda devem moderar o Tempo Médio de 
Permanência nos diversos setores do hospital, alérn de ampliar o acesso aos leitos e 
a outros servicos disponibilizados pela RAS. 

ix. Planejar e acompanhar medidas que visem a otimizacäo da ocupaco das Salas 
Cirrgicas. 

	

X. 	Fiscalizar a utilizacâo de canals de comunicaco corn finalidade de reduzir ao máximo 
o nümero de procedimentos eletivos canceiados/suspensos. 

xi. Criar e monitorar a logIstica operacional corn mecanismos de apolo na perspectiva da 
reduco do tempo de espera entre a indicacao de terapia cirürgica e a realizacão do 
procedimento. 

xii. Estabelecer normas e procedirnentos para o controle e o uso racional de Orteses, 
Próteses e Materials Especiais. 

xiii. Delinear e supervisionar o aperfeicoamento do Manual de lmpiantacâo e 
lmplementação do Nücleo Interno de Regulaco para Hospitals Gerais e 
Especializados do Ministério da Saiide, trazendo crIticas e sugestöes de melhoria 
continua. 

xiv. Aperfeiçoar apresentando possiveis novos indices ao painel de indicadores da 
capacidade instalada hospitalar, contribuindo para aprimorar o monitoramento dos 
resultados da unidade. 

xv. Monitorar e evidenciar pontos de meihoria aos mecanismos de gestho da clInica tais 
como Kanban, Projeto Terapêutico Singular e Gestho da Ella. 
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Juntamente corn a equipe hospitalar, elaborar e instruir a implementaç. 
aperfeicoamentos das rotinas de modo a promover o uso diriâmico dos leitos 
hospitalares por meio do aumento de rotatividade. 

xvii. Treinar os lIderes respaldando-os a apresentar soluçöes prticas para o 
monitoramento das equipes assistenclais nas atividades de Gest5o da ClInica. 

xviii. Avaliar os possIveis pontos de obstruço na interface entre a gesto interna 
hospitalar e a regulaço de acesso hospitalar, orientando as equipes na criação de 
soluçäes ágeis evitando conflitos diversos. 

xix. Mapear a qualidade dos fluxos de acesso aos servicos e as informaçôes no arnbiente 
hospitalar apresentando sugestôes de melhoria. 

xx. Qualificar a tecnologia instalada no hospital apresentando necessidades de 
investimento e sugestöes de novas ferramentas, potencializando a produtividade das 
equipes. 

xxi. Criar e implantar rotinas de forma a promover nas Iideranças a permanente 
articulação do conjunto das especialidades clInicas e cirürgicas, bern como das 
equipes multiprofissionais garantindo a integralidade do cuidado no âmbito intra-
hospitalar. 

xxii. Elaborar e vistoriar a implantaco de rotinas que aprimorem e apoiem o processo 
integral do cuidado ao usuário dos serviços hospitalares visando ao atendimento 
rnais adequado as suas necessidades. 

xxiii. Conceber parâmetros juntamente a equipe de gestores do HERSO para a definicâo 
de critérios de internaco e instituico de alta hospitalar responsável. 

xxiv. Subsidiar as Coordenaçöes Assistenciais para a desenvolvimento de critérios no 
gerenciamento dos leitos, sinalizando contingências locals que possam comprometer 
a assistência. 

xxv. Apresentar palestras e workshops de forma a criar a cultura do cuidado horizontal 
dentro da instituico, conferindo major autonomia aos colaboradores na tomada de 
deciso e também malor responsabilidade. 

xxvi. Participar sugerindo melhores práticas no fortalecimento do Nücleo de Acesso a 
Qualidade (NAQH), pautando sabre o padro de utilizaço de ofertas para tomada de 
deciso estratégica, suportando a direçâo do hospital para a tomada de deciso 
internamente. 

xxvii. Analisar, colaborando tecnicamente corn o estudo dos dados de monitoramento, a 
proposiço e atualizaçâo de protocolos e diretrizes clInicas, terapêuticas e 
administrativas. 

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

CEP: 75.901-140 
/ 

xvi 



1±LPGIE5E 
d<NMc.* 	 Pgi na 5 de fl 

1.4. CONSULTORIA EM QUALIDADE E SEGURANA DO PACIENTE 

i. Avaliar e emitir relatOrio visando a reestruturaco da polItica da qualidade e Seguranca 
do Paciente (conjunto de diretrizes que definem como o objetivo serà atingido). 

ii. Planificar juritamente corn a diretoria do HERSO a reestruturaço da polItica de 
Segurança do Paciente, validando e julgando as diversos protocolos de seguranca 
implementados, monitorando a seu cumprimento pelos profissionais. 

iii. Conceber programas de educação continuada a ser difundida pela equipe de 
coordenadores aos profissionais responsáveis, criando nestes o estImulo ao registro e 
notificaço dos eventos adversos. 

iv. Organizar apresentaçöes e material educativo de modo a desenvolver uma cultura de 
seguranca na organizaço, conscientizando pela busca da meihoria continua dos 
processos de modo a prevenir riscos em saóde. 

	

V. 	Criar rotinas de controle a serem utilizadas pelos gestores de modo a elevar a 
segurança e a qualidade dos processos por meio da sistematizaçào da análise e 
tratamento dos eventos ocorridos. 

vi. Qualificar criticarnente o mapearnento de processos implantado oferendo projetos 
práticos de melhoria e aperfeicoamento, inclusive quanto as interaçöes sistêmicas 
destes processos. 

vii. Efetuar análise criteriosa dos procedimentos operacionais da unidade hospitalar 
dando apoio a definico, revisâo e validaçao destes. 

viii. Conceber treinamentos sobre a gestho da qualidade e acreditaço e aplicá-los nos 
Ilderes da gesto, garantindo a qualidade do material de apoio disponibilizado e a 
plena aplicaco dos conhecimentos adquiridos pela equipe. 

ix. Avaliar a atuaçao de cornitês e comissöes institucionais emitindo pareceres corn 
recomendacoes de boas práticas, quando for o caso. 

	

X. 	Elaborar e supervisionar a utilização de ferramentas da qualidade, especialmente 
pelos lIderes dos processos. 

xi. Auxiliar a direco no aperfeiçoamento dos indicadores de performance, capacitando 
as pessoas para o seu uso e análise. 

xii. Examinar e tecer sugestöes sobre os critérios para a realizaçâo de auditorias internas 
e cilnicas monitorando os indicadores estabelecidos e realizados. 

xiii. Avaliar as atividade e visitas de avaliacâo voltadas para certificação e acreditaçâo, 
emitindo relatório circunstanciado sobre o atendimento aos padrôes e requisitos 
previamente definidos para a acreditaco ONA. 
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xiv. 	Realizar estudos para a implantacäo de protocolos de prevencão, tratamento, 
monitoramento e análise de eventos adversos. 

1.5. C0NDIcOEs E OBRIGAçOES ESPECIFICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENdA E CARTA COTACAO N. 

107/2021. Sern prejuIzo das obrigaçöes previstas no corpo deste instrumento contratual, 
durante toda a vigência contratual, as partes devem respeitar todas as obrigaçôes e condiçöes 
estipuladas na Carta Cotaço, Termo de Referenda e Proposta Comercial que subsidiaram a 
presente contrataço. 

1.5.1. A Carta Cotação, Termo de Referência do processo de contratação e a Proposta 
Comercial integram o presente instrumento para todos os fins, prevalecendo as 
disposiçöes do Contrato de Gestho n2. 08/2021-SES/GO e as cláusulas constantes 
no corpo deste instrumento em caso de divergências. 

1.6. As relaçöes institucionais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA sero realizadas 
através dos Superintendentes do IPGSE-HERSO e o Gestor/Administrador designado pela 
CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAAO 

2.1. 0 presente contrato tern fundamento nos itens 2.1, 2.2, 2.12, 2.67 e 9.16 do Contrato 
de Gestão n2. 08/2021-SES/GO, referente ao gerenciamento, operacionalização e execucão 
das atividades do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr Albanir Faleiros Machado 
(HERSO), 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 n2. 15.503/2005. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO CARATER DA CONTRAT 

3.1. A presente contrataç5o ocorre em estrita observância das normas prevista na RN n2. 
01/2021, que institui o Regulamento de Compras, Contratacöes de Obras e Serviços e 
Alienaçöes de Bens Püblicos do IPGSE, tendo sido objeto da Carta Cotação nQ. 107/2021-
IPGSE. 

CLAUSULAS QUARTA - DA VIGENCIA 

4.1. 0 Contrato terá vigência de 12 (doze) meses ou ate o final do Contrato de Gestão n2. 
08/2021-SES/GO (o que ocorrer primeiro), contados da data de sua assinatura, observando-
se que, para fins de faturamento, será contado a partir do primeiro dia de efetivo serviço. 

4.2. 0 Contrato pode ser prorrogado por prazos iguais e sucessivos, após manifestacâo e 
aceite das partes, mediante termo aditivo, no se operando prorrogaco automtica. 

4.3. A vigência contratual é vinculada ao prazo de vigência do Contrato de Gestão n2. 
08/2021-SES/GO de modo que a extinço deste, por qualquer motivo, opera imediatamente 
a extinço daquele. Nesta situaço excepcional, nenhuma das partes poderá exigir qualquer 
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espécie de indenizaço, penalidade ou continuidade, salvo os direitos e obrigaçöes residuais 
pelos serviços prestados ate a extincâo. 

4.4. Na hipótese de suspenso do Contrato de Gestho n2. 08/2021-SES/GO, ou em qualquer 
outra hipótese a paralização dos serviços a ele atinentes, o presente contrato poder6 ser 
imediatamente suspenso, a critérlo do CONTRATANTE, no gerando em favor das partes 
direitos ou obrigaçôes, salvo as assurnidas antes do evento fatIdico. 

CLAUSULA QUINTA - DAS 0BRIGAç6E5 DO CONTRATANTE 

5.1. Constituem obrigaçöes do CONTRATANTE: 

	

5.1.1. 	Retribuir a CONTRATADA pelos serviços prestados corn prestaçöes pecuniárias em 
parcelas mensais, a serem liquidadas em ate 15 (quinze) dias após a apresentacão do 
relatório de atividades e da nota fiscal competentes; 

	

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

	

5.1.3. 	Oferecer condiçöes fIsicas e estruturais necessárias para realizaço dos serviços 
contratados, proporcionando todas as condicôes e informaçöes necessárias para o melhor 
cumprimento das obrigaçöes da CONTRATADA; 

	

5.1.4. 	Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade verificada na 
execuco 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 
trabaihistas e fiscais gerados e nao adimplidos pelo CONTRATADO. 

	

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

	

5.1.7. 	Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 
nos termos das clusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

	

5.1.8. 	Fiscalizar a execução do presente contrato, conforme as normas atinentes ao 
objeto contratado, sem prejuIzo da obrigaço da CONTRATADA de fiscalizar seus 
profissionais medicos; 

	

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

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA 

6.1. So obrigaçôes da CONTRATADA: 
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6.1.1. 	Utilizar as meihores técnicas e práticas disponIveis para a execução do - - 
especializado identificado na Clusula Primeira, executando-os sob sua inteira e exciusiva 
responsabilidade, de acordo corn legislaço em vigor. 

6.1.2. 	Fornecer os recursos materiais e humanos necessários a execuço dos serviços 
objeto deste contrato, responsabilizando-se por todas as despesas e encargos, de qualquer 
natureza, exceto quando se tratar de atividades expressamente atribuIdas 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 Cu participando das agendadas sempre que houver necessidade. 

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

6.1.6. 	Permitir e facilitar a inspeção dos serviços, prestando todas as informacöes e 
apresentando todos os docurnentos que Ihe forem solicitados; 

6.1.7. 	Manter absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços, documentos, 
pesquisas, entrevistas e dernais informaçöes apuradas ou que tome con hecimento durante 
a prestaço dos servicos. 

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 demonstraço do repasse dos valores por parte do Poder 
Póblico subscritor do Contrato de Gestao; 

6.1.10. 	Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, imediatamente, 
as partes do objeto da contrataco em que se verificarem vIcios, defeitos ou incorreçôes 
quando da execuçâo dos servicos ou qua nto a execucao dos relatórios de serviços; 

6.1.11. 	Acatar integralrnente as exigências legais, bern como aquelas pela caracterIstica e 
natureza do local da prestação do serviço, inclusive providenciando a irnediata correço das 
deficiêricias apontadas 

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

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

CEP: 75.901-140 

Pgina8de 1 



i  
nithi e NaneAnwmn p C,eta, dp Fqw4aWrAcios Página 9 de 17 

6.1.13. Manter urn nümero de telefone para atendimento, todos os dias da semana, para 
esciarecimentos, reclamaçöes e sanearnento de eventuals faihas nos servicos e/ou para 
substituico ou reposiço de materials e/ou pessoal; 

6.1.14. Informar o CONTRATANTE todas as rnudanças 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 
final idade; 

	

6.1.15. 	Custear despesas corn passagens, estadias, uriiformes, alimentaco e transportes 
dos seus empregados e prepostos durante o deslocamento para atendirnento do objeto 
deste instrumento. 

	

6.1.16. 	Dar esciarecimentos sobre qualquer procedimento, o rnais breve possIvel, a contar 
do recebirnento de notificac5o para tat mister; 

6.1.17. Garantir a confidencialidade das informaçôes a serern obtidas durante os 
trabalhos, a respeito da organizaço, processos, tecnologia e negócios da empresa, sendo 
estas consideradas confidenclais e mantidas no arquivo da empresa corn circulaçâo restrita. 
As referidas informaçöes somente serào exibidas a terceiros mediante consentimento 
expresso; 

6.1.18. Prestar Os serviços e fornecer os produtos de acordo corn o valor pactuado e 
atender as leis e especificacöes técnicas aplicáveis aos serviços em questäo, bern como 
aquelas que derivem de normas técnicas corn profissionais capacitados, regularmente 
contratados e corn qualificacâo e treirtarnento adequados; 

6.1.19. Não fornecer qualquer material sem a autorizacäo de pessoa responsvel do 
CONTRATANTE; 

6.1.20. Remeter todas as correspond ências destinadas a CONTRATANTE recebidas por 
seus empregados e decorrentes da execucäo deste contrato ao Serviço de Protocolo da 
unidade, devidamente relacionados; 

	

6.1.21. 	Manter, durante toda a execuçào dos serviços, as condicöes de habilitaçào e 
qualificaço exigidas na contrataço, em compatibilidade corn as obrigacôes assumidas 
neste contrato, devendo inforrnar a superveniência de eventual ato ou fato que modifique 
aquelas condiçöes 

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

6.1.23. Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços referentes aos 
servicos, inclusive licença em repartiçôes pi.iblicas, registros, publicaco e autenticaço do 
contrato e dos documentos a ele relativos, se necessrio. 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Colas 
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6.1.24. Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-Ihe integralmer 
onus daI decorrentes, necessariamente já incluldos no preço contratado, 
independentemente da fiscalizaco exercida pelo CONTRATANTE. 

6.1.25. Encaminhar, junto corn o documento de cobrança, a reIaço dos empregados 
alocados a execuço do contrato, caso tenha, corn os respectivos dados pessoals e 
empregatIcios. 

6.1.26. 	Encaminhar, sempre que solicitado pelos órgos de controle e fiscalizaço as 
informaçOes pertinentes a prestaço do serviço objeto deste contrato. 

6.1.27. Pagar os salários dos empregados em obediência a legislaço, respondendo pelo 
descumprirnento dessa obrigaco, inclusive as acessórias, bern como arcar corn todos Os 
encargos sociais previstos na legislaço vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua 
condiço de empregadora. 

6.1.28. Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuIzos causados ao 
CONTRATANTE, provocados por imprudência, imperIcia, negligência, atrasos ou 
irregularidades cometidas na execuco dos serviços contratados. 

6.1.29. Assumir, dirigindo petiçao ao juIzo da causa, as açOes que seus empregados, 
consumidores e credores promoverem, fazendo excluir o IPGSE da relação processual 
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, locomocao e honorario de advogados. 

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

6.1.31. Arcar corn as despesas decorrentes de qua Iquer infracâo, seja ela qual for, desde 
que praticada por seus empregados durante a execuco dos servicos, ainda que no recinto 
das unidades. 

-- 	 6.1.32. Zelar pela perfeita execuço dos serviços, devendo as falhas que venham a ocorrer 
serem sanadas de imediato, fazendo constar no Livro de Ocorrência o fato. 

6.1.33. 	Prestar os serviços no estrito cumprimento do contrato e da legislaco em vigor. 

6.1.34. 	Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vItimas, quando ern 
serviço, por tudo quanto as leis trabaihistas e previdenciárias Ihes assegurem e demais 
exigências legais para o exercicio da atividade de trabalho em geral. 

6.1.35. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, pertencentes ao 
acervo patrimonial do hospital HERSO, bern como de propriedade de empregados ou 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás 
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CLAUSULA SETIMA — DO VALOR E DO PAGAMENTO 
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7.1. Para a execuco total dos serviços deste Contrato, o CONTRATANTE pagará o valor 
especificado na tabela abaixo, quantia sobre a qual no incidirá nenhum outro acréscimo a 
qualquer tItulo rernuneratório. 

DESCRIçAO VALOR MENSAL VALOR GLOBAL* 

Consultoria em Gestäo Hospitalar R$ 14.800,00 R$ 177.600,00 

Consultoria em Nücleo lnterno de Regulação R$ 14.800,00 R$ 177.600,00 

Consultoria em Qualidade e Segurança do Paciente R$ 14.800,00 R$ 177.600,00 

TOTAL R$ 44.400,00 R$ 532.800,00 

*Valor estimado para 12 meses 

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, ou mediante apuraço do quantitativo de serviços não executados, devendo descontar 
esse valor do repasse a ser feito a CONTRATADA. 

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

7.3.1. A documentaço deverá ser protocolizada na sede do CONTRATANTE, rnediante 
entrega fIsica do documento e/ou envio por endereço eletrônico (e-mail). 

7.3.2. 0 pagamento será realizado em prazo nâo superior a 15 (quinze) dias após o 
recebimento e validaço de todos os documentos. 

7.3.3. Na ocorrència de rejeiçâo da nota fiscal, por erro ou incorreçöes, o prazo para o 
pagamento estipulado passará a ser contado da data de sua reapresentação, näo 
gerando nenhum onus para o CONTRATANTE a tItulo de correçào monetária, juros 
ou multa. 

7.3.4. Nenhum pagamento ser6 efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar pendência 
em relacao a entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou 
inadimplência, nao gerando nenhum onus para o CONTRATANTE a tItulo de 
correço monetária, juros ou multa. 

7.3.5. Nenhurn pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 
incompatibilidade corn as condiçOes de habilitação e qualificaço, nâo gerando 
nenhum Onus para o CONTRATANTE a tItulo de correçâo monetária, juros ou 
multa. 

Rua Avelino de Faria, no 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás 
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7.4. A CONTRATADA deverá emitir NOTA FISCAL para cada perIodo de apuraço dos SE 

contendo os seguintes dados, nesta ordem: 

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

b) CPS N. 089/2021 

c) OBJETO: Serviços de consultoria para diagnóstico, planejamento, assessoria e 
fiscalizacão dos processos de gestão hospitalar, nücleo interno de regulacao 
(NIR) e qualidade e segurança do paciente 

d) PERIODO: mês/ano 

e) Serviço prestado e/ou relacionado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Gois 
Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO) 

f) DADOS BAN CARIOS (ou boleto de pagarnento) 

g) Aceita o abatimento do valor referente a taxa bancria "TED" (caso a instituição 

bancária faca essa cobranca) 

7.5. A CONTRATADA dever apreseritar ainda as seguintes CERTIDÔES NEGATIVAS DE DEBIT0: 

a) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal, mediante Certidäo Conjunta de 
débitos relativos a Tributos Federals e da DIvida Ativa da Uniâo, que abranja 
inclusive a regularidade relativa as contribuiçôes previdencirias e soclais; 

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

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 obrigaçào da CONTRATADA deverá manter a regularidade fiscal durante toda a 
vigência deste instrumento, bern como apresentar regime de sujeiço tributária a qual 
submete, informando e comprovando o recolhimento de todos os tributos afetos a prestacäo 
dos serviços objeto do presente instrurnento, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. 

7.7. Os anus, tributos e contribuiçôes fiscais do contrato serao de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive a responsabilidade de desdobramento da fatura, retençâo de tributos 
de sua responsabilidade, distribuiç5o de créditos individuals a seus cooperados, corn os quais 
o CONTRATANTE no tern qualquer vInculo laboral. 

Rua Avelino de Faria, no 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de 
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7.8. 0 presente contrato e atrelado aos recursos financeiros oriundos do Contrato de C 
n2. 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 poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razo da 
necessidade ou conveniêricia de continuaçäo da prestaco dos serviços, a partir de negociaco 
acordada entre as partes, visando a adequação aos novos preços de mercado e a 
dernonstraço analItica da variacão dos componentes de custos do Contrato, devidamente 
justificada, ou corn a solicitação de mais serviços contratados. 

	

8.2. 	Na vigência de contrataçäo emergencial, é vedado o reajuste meramente financeiro 
a maior, por qualquer Indice eventualmente pretendido. 

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAçAO 

	

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

	

9.2. 	A fiscalizaçâo de que trata esta Clâusula no exclui nern reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por eventuals danos causados a CONTRATANTE ou terceiros, resultantes de 
ago,  ou omisso, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados, prepostos ou 
cooperados. 

	

9.3. 	A fiscalizacão do CONTRATANTE se fará exclusivarnente sobre o cumprimento dos 
servicos contratados, preservarido autonomia técnica da CONTRATADA sobre os mesmos. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 

10.1. Constituem motivos para a rescisão unilateral pelo CONTRATANTE: 

10.1.1. 0 no cumprimento das obrigaçöes previstas neste Contrato 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, especificaçöes e prazos pela 
CONTRATADA; 

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

10.1.5. 	0 atraso injustificado no início dos serviços; 

Rua Avelino de Faria, no 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás/ 
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10.1.6. A paralizaço dos servicos, sem justa causa e sem prévia comunicaçã 
CONTRATANTE; 

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

10.1.8. 0 desatendimento das determinacôes regulares da autoridade designada para 
acornpanhar e fiscalizar a execuço dos serviços quarito ao cumprimento do contrato e das 
metas estabelecidas; 

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

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

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

10.1.12. 0 término do Contrato de Gestão nQ. 08/2021-SES/GO; 

10.1.13. 0 descumprimento de qualquer item da Poiltica Anticorrupcão 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 notificaco por vias inequlvocas 
corn eficácia imediata. 

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

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

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

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

10.4. Em qualquer hipótese de rescisâo, em se tratando de servico 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 	CONTRATADA por esse 
perIodo. 

Rua Avelino de Faria, no 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás ? 
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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 par prepostos que agirem legalmente 
em seu name e, particularmente, corn relaçâo as obrigaçôes 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 hipOtese admitir-se-á a formação de vmnculo empregatIcio entre o pessoal 
da CONTRATADA e o CONTRATANTE, devendo aquela zelar para que o limite da presente 
prestação de serviços esteja perfeitamente delineado. 

11.4. Em caso de responsabilizaço do CONTRATANTE em reclamaçotrabalhista ou execuço 
fiscal gerada par atos ou vInculo da CONTRATADA, aquele tern o direito de ser ressarcido pelos 
prejuIzos eventualmente suportados, o que deverS ser feito em aco de regresso ou por meic 
de denunciação da lide, nos termos da legislaco processual. 

11.5. Em virtude da natureza civil da contratação, os furicionários contratados por parte da 
CONTRATADA nâo mantero qualquer vInculo de subordinacâo, habitualidade ou 
onerosidade corn a 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 recoihimentos dos encargos decorrentes das legislacOes trabalhistas e 
previdenciárias, relacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestaço de servicos. 

11.8. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestaçäo dos serviços 
objeto deste contrato sera arcado pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA POLITICA ANTIC0RRuPçA0 

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

12.2. A CONTRATADA compromete-se, por si e por seus sócios, administradores, gestores, 
representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados ("colaboradores"), a nâo 
pagar, prometer ou autorizar a pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de 
vantagem (pagamento indevido), direta ou indiretamente, a qualquer funcionrio póblico ou 
a terceira pessoa a ele relacionada, corn o objetivo de influenciá-lo inapropriadamente ou 
recompensá-lo de algum forma em troca de algum benefIcio indevido ou favorecimento de 
qualquer tipo para a CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. 

Rua Avelino de Faria, no 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiás 
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12.3. A CONTRATADA garante que no emprega e não empregará trabaiho escravo e trabaiho 
infantil, direta ou mediante contrato de serviços ou qualquer outro instrumento. 

12.4. A CONTRATADA comprornete-se a praticar os atos necessrios de boa-f6, cumprir de 
modo regular e pontual todas as obrigaçöes que the incumbem para a cabal realizaçâo 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 eta 
contratados, a obedecer e garantir que a prestaco de servicos ora CONTRATADA se dar6 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 aplicveis a natureza dos servicos contratados, bern 
como respeitar6 durante sua atuaçao empresarial a Lei de lrnprobidade Administrativa (LEI 
nQ. 8.429/1992), Código Penal, Lei Brasileira Anticorrupçao (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 disposicöes do Código de Etica e/ou 
Estatutos aplicveis ao órgo/entidade e esfera de Poder ao qual esteja sujeita a autoridade. 

12.7. A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo born norne do CONTRATANTE e a abster-se ou 
ornitir-se da prática de atos que possam prejudicar a reputaco do CONTRATANTE. Em caso 
de uso indevido do nome do CONTRANTAE, ou de qualquer outro norne, marca, termo ou 
expressao 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 Etica e Conduta desta. Além disto, 
a CONTRATADA concorda em solicitar que todos os seus sócios, diretores e cola boradores e 
qualquer outra pessoa trabathando em seu benefIcio participem de tais treinamentos. 

12.9. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poder6 oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doaco, compensação, vantagens financeiras ou nao financeiras ou benefIcios de 
qualquer espécie que constituam prtica ilegal ou de corrupçao, seja de forma direta ou 
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo 
garantir ainda que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIçoES 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 contrataçäo, 
razo pela qual isenta o CONTRATANTE de débitos e obrigacöes de qualquer natureza 
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oriundos de eventuais prestaçöes de serviços no Hospital Estadual de Santa Helena de 
Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO) em perIodo anterior ao da presente contrataçào. 

13.2. Conforme disposico na Cláusula anterior, a CONTRATADA declara, de pleno direito, a 
ilegitirnidade passiva do CONTRATANTE por fatos, débitos ou obrigaçôes relativas a gesto da 
organizaço social IBGH. 

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

13.4. 0 presente Contrato seri de piblico acesso por melo do sItio eletrônico do 
CONTRATANTE, podendo o seu objeto ser auditado par este a qualquer tempo, de modo que 
a CONTRATADA abre mao, exciusivamente em favor do CONTRATANTE, de qualquer sigilo que 
possa recair sobre a presente avença. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Para dirimir as questôes 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 avencados, 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 Gois (GO), 09 de setembro de 2021. 
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C9NTRATANTE 
I; 

Testemunha 1:  

Nome I CP F: 	 4W  

CJ 	 1L ,ij 
DANIELE WAIDEMAN BRACHINI SALES 
HEALTH GESTAO E CONSULTORIA EIRELI 

CONTRATADA 

r0A 3.  x25 44I-' c 

'Y  Testemunha 2: 	 (i 	Ikr 
Nome I CPF: 	 lueS 	I 
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