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CONTRATO DE PREsTAçA0 DE sERvlcos-cps NO 036/2022 
CONTRATO DE GESTAO N°. 088/2022-SES/GO 

Contrato para execucào dos servicos de fornecimento, 
instalaço e manutenço do sistema eletrônico "SIPEF" (Sistema 
de Acompanhamento, Monitoramento e Prestaço de Contas 
Contábil e Econômico Financeiro) e Sistema "DASHBOARD" de 
apresentaco de indicadores econômicos, financeiros e metas 
para monitoramento do Contrato de Gestào No 088/2022 - 
SES/GO, celebrado entre o lnstituto de Planejamento e Gestho 
de Servicos Especializados - IPGSE e a Secretaria de Estado de 
Saide de Gois - SES/GO, visando atender a gestâo e 
operacionalizacào do Hospital Estadual de Santa Helena de 
Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO). 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, pessoa 
jurIdica de direito privado na forma de associaço civil sem fins lucrativos, qualificada como 
Organizaco Social de Sailide 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 matriz na Rua 
Avelino de Faria n2. 200, Setor Central, Rio Verde (GO), Cep 75.901-140 e sede filial Sede filial 
localizada na Rua Manuel dos Santos, N.° 168, Qd. N, Lt. 12, Bairro Pedrolina, CEP: 75.920-000, 
Santa Helena de Gois - GO, neste ato representado por seu Diretor Presidente e 
Superintendente Geral EDUARDO PEREIR4 RIBEIRO, conforme disposicöes estatutárias da 
entidade, doravante denominado "CONTRATANTE" ou "IPGSE". 

BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF0RMAcA0 LTDA, pessoa juridica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF n.° 16.106.178/0001-51, sediada na Rua da Republica, n.° 336, Qd. 
13, Lt. 12/13, Casa 1, Vila Jardirn Vitória, Goiânia - Goiâs, CEP 74.865-320, neste ato 
representado por seu sócio AUGUSTO PATRIC!O ALENCAR BANDEIRA JUNIOR, brasileiro, 
solteiro, ernpresário, regularmente inscrito no CPF n.° 042.132.841-07 e RG n.° 6041359 
SSP/GO, residente e domiciliado no municIpio de Goiânia - Goiás, a seguir denominada 
"CO NTRATADA". 

O presente Contrato fundamenta-se na Resoluco Normativa RN n2. 01/2021-IPGSE, no 
Contrato de Gestào n2. 088/2022-SES/GO, na Lei Estadual 15.503/2015, e vincula-se ao 
Processo n2  3947/2022. 

Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tern entre si justas e acertadas o 
presente contrato de acordo corn as clusulas e condicOes seguintes. 

(Jim desta página) 
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1.1. 	0 objeto do presente instrumento contratual é a execuçâo dos servicos de 
fornecimento, instalação e manutenção do sistema eletrônico "SIPEF" (Sistema de 
Acompanhamento, Monitoramento e Prestação de Contas Contábil e Econômico Financeiro) 
e Sistema "DASHBOARD" de apresentaçâo de indicadores econômicos, financeiros e metas 
para monitoramento do Contrato de Gestão No 088/2022 - SES/GO, celebrado entre o 
Instituto de Planejamento e Gestäo de Servicos Especializados - IPGSE e a Secretaria de Estado 
de Saüde de Goiás - SES/GO, vkando atender a gesto e opera cionalizaco do Hospital 
Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO). 

	

1.2. 	0 relacionarnento técnico entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizado 
através da Diretoria Técnica do HERSO designado pela CONTRATADA, sob supervisào da 
Superintendência IPGSE-Filial. 

	

1.3. 	As dernais relacöes institucionais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serào 
realizadas pela Diretoria Geral do HERSO e/ou Superintendentes do IPGSE-Filial e o 
Gestor/Administrador designado pela CONTRATADA, conforme a matéria a ser discutida. 

	

1.4. 	A CONTRATADA deverá prestar serviço de fornecirnento de Software que dispOe de urn 
conjunto de ferrarnentas que forrnarn urna plataforrna eletrônica que sisternatiza os 
procedimentos de prestaçào de contas, que aprirnora, controla, agiliza e efetiva o 
acompanhamento e monitorarnento da fiscaIizaco das atividades do Contrato de Gestào do 
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - Instituto de 
Planejarnento e Gestho de Servicos Especializados; 

	

1.5. 	A CONTRATADA deverá fornecer Software que dispöe de Módulo de integrador, de 
coleta de dados e tratamento de informaçôes para elaboraçào dos Dernonstrativos e 
Indicadores Econôrnicos Financeiros evidenciando as movirnentaçöes contábeis e financeiras 
referentes aos contratos de gestäo conformes dispositivos legais e legislacäo vigente no 
Estado de Goiás; 

	

1.6. 	A CONTRATADA deverá fornecer Software que contérn Módulo de certificaçäo digital 
que certifica digitalmente na Organizaçào Social os docurnentos eletrônicos que säo 
transrnitidos através de urna autoridade certificadora - AC que vincula a entidade a urna chave 
püblica, corn padrào ABNT de rnodalidade de assinatura eletrônica, utilizando para isso 
operaço rnatemática que utiliza algoritmos de criptografia assimétrica perrnitido aferir corn 
segurança, a origern e a integridade do docurnento transrnitido. Essa ferrarnenta confere 
certificacäo ünica para cada docurnento, rnesrno que seja a rnesrno signatário, cornprova a 
autoria do documento eietrônico. A certificaço digital é realizada na hora da transmisso dos 
registros da prestaco de contas, e obrigatoriarnente aceita as certificados: Al, A3; A 
CONTRATADA deverá fornecer Software que contérn Módulo de transrnisso digital de dados 
que criptografa ao arquivo enviado pelo ernitente - Organizaçào Social e descriptografa o 
arquivo no recebirnento das prestaçöes de contas - Orgàos de Fiscalizaçào e Controle corn o 
objetivo de dar seguranca a transmissäo de dados; 

	

1.7. 	A CONTRATADA deverá fornecer Software que contém Módulo de transrnissöes DIARIA 
E MENSAL: a transrnisso DIARIA é, izada ern urn dia após os pagarnentos da Organizaçào 
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Social acompanhada de seus documentos comprobatórios, a transmisso MENSAL é realizada 
ate o ültimo dia do mês subsequente ou de acordo corn IegisIaço do Estado de Goiás; 

1.8. 	A CONTRATADA deverá fornecer software que contenha Módulo acompanhamento, 
fiscalizacäo e cornunicaçào, que possibilita ao órgäo fiscalizador do Contrato de Gesto 
analisar e classificar os registros corn dois status: COM RESTRIçAO ou SEM RESTRIçAO; quando 
classificado corn restriçäo o analista ira informar o motivo da restriçào no sistema, corn isso o 
sistema dispara urn e-mail notificando a organizaço social que vai refazer a transmisso 
daquele registro corn suas devidas correçöes. Quando classificado sem restriço o registro 
estará OK; 

1.9. 	A CONTRATADA deverá prestar servico de Manutençào e suporte técnico do conjunto 
de ferramentas que formam urna plataforma eletrônica que sistematiza os procedimentos de 
prestaçäo de contas, que aprirnora, controla, agiliza e efetiva o acompanhamento e 
rnonitoramento da fiscaIizaço das atividades do Contrato de Gesto do HOSPITAL ESTADUAL 
DE SANTA HELENA DE GOIAS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HERSO) - INSTITUTO DE 
PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS (IPGSE), objetivando subsidiar a 
prestaçào de contasjunto aos órgos de fiscalizaco e controle, evidenciando ago-es exciusivas 
do contrato de gesto; 

1.10. Disponibilizar profissionais qualificados para execuco dos serviços ora contratados, 
observando as normas trabaihistas vigentes; 

1.11. Manter em absoluto sigilo dados e informaçöes obtidos no decorrer dos trabalhos em 
razäo dos servicos prestados, conforme as normas que regem a profissào; 

1.12. Observar integrairnente as normas de segurança, conduta e disciplina estabelecidas 
pela CONTRATANTE, bern como facilitar o acompanhamento da CONTRATANTE na sua 
execuçäo; 

1.13. Todo e qualquer serviço ou atividade que a CONTRATADA empregue para o 
cumprimento do contrato, ainda que no esteja especificado, deverá observar as normas 
vigentes, inclusive normativos que regulamentem os serviços ou atividades efetivamente 
desempenhadas, que de natureza ambiental, administrativa e civil; 

1.14. Assumir exciusivamente a responsabilidade pela rnanutenço da regularidade de 
documentos perante as esferas Federal, Estadual e Municipal, devendo pagar, nos respectivos 
vencimentos, os tributos e encargos, incidentes ou que venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre a prestaçào do serviço objeto do presente Contrato, devendo 
apresentar, de imediato, certidOes de regularidade fiscal, trabaihista e previdenciária, sernpre 
que solicitado pela CONTRATANTE, sob pena de suspensào do pagarnento decorrente das 
obrigacoes contratuals; 

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

1.16. Observar e fazer cumprir todas as normas legais relativas as atividades desenvolvidas, 
respondendo integralmente por quaisquer prejuIzos ocasionados a pacientes e ao 
CONTRATANTE pela inobservância dessas obrigacoes; 

1.17. Declarar 6nica e exclusivamente responsavel por quaisquer obrigacöes de natureza 
cIvel, trabaihista, previdenciária e social, que sejam ou venham a ser relacionados, direta 
indiretamente, aos profissionais a seryco do presente contrato. 
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1.18. ReaIizaço de BACKUP dos Iancamentos transmitidos em servidor de alta segurança 
por ate 10 anos apOs a finalizaçào do contrato de gestào da contratante junto ao Estado de 
Goiás. 

I- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAçAO 

2. 0 presente contrato tern fundamento, considerando que Contrato de Gestào n. 
088/2022 - SES/GO foi celebrado entre o CONTRATANTE e o Estado de Goiás em caráter 
ernergencial, nos termos do art. 6-F, I, da Lei Estadual n9. 15.503/2005, a presente 
contrataçào ocorre nos mesmos moldes, conforme prevê o artigo 159 , VIII da RN n2. 01/2021, 
que institui o Regulamento de Compras, Contrataçöes de Obras e Serviços e Alienacöes de 
Bens Püblicos do IPGSE, no intuito de dar continuidade ao funcionamento e garantir plena 
eflciência a unidade hospitalar gerida, evitando prejuIzos soclais de toda ordem. 

II- VIGENCIA 

3. 0 Contrato terá vigência de 180 dias contados a partir da publicacäo do Contrato de 
Gestão N° 088/2022 - SES/GO no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por 
prazos iguais e sucessivos ate o limite estabelecido na RN n2. 01/2021-IPGSE, após 
manifestaco e aceite das partes, mediante termo aditivo, nào se operando prorrogaçào 
automática. 

3.1. Para os fins do prazo estipulado no caput, o inIcio da vigência contratual conta-
se apartir da data supramencionada. 

4. Em caso de extinço do contrato de gestào ao qual esta contrataçào está vinculada, por 
qualquer motivo, o presente Contrato será rescindido, independente de prévio aviso ou 
notificacào. Nesta situaco excepcional, nenhurna das partes poderá exigir qualquer espécie 
de indenizaçäo, penalidade ou continuidade, salvo os direitos e obrigacOes residuais pelos 
serviços prestados ate a extinçào. 

S. Na hipótese de suspenso do contrato de gestâo ao qual esta contrataçào est6 vinculada, 
ou em qualquer outra hipótese a paraIizaco dos servicos a ele atinentes, o presente Contrato 
poderá ser imediatamente suspenso, a critérlo do CONTRATANTE, no gerando em favor das 
partes direitos ou obrigacöes, salvo as assurnidas antes do evento fatIdico. 

III- VALORES 

6. Como contrapartida pela execuçào dos serviços deste Contrato, o CONTRATANTE pagará 
o valor especificado abaixo, conforme a produtividade definitivamente atestada e 
comprovada, quantia sobre a qual näo incidirá nenhum outro acréscimo a qualquer tItulo 
remuneratório, conforme tabela abaixo: 

Q1,3 rO )Ifl 	Q&rr 	r+rr 	\Ir 	Ic4',r4r ,4 	- 
I '.L4C I 'V.III 	 RA, II 	 IJI ..I¼..I LI LI 	IL/ V LIII.4LI. 	LC4U¼I 1.4 
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PerIodo de 05 a Periodo de 01  Valor novembro de Descritivo 31 de outubro a 02 de abril 
Mensal 2022 a 31 de 2022 de 2023 

marco de 2023 

Serviços de fornecimento, 
instalaçào e manutenco 
do 	sistema 	eletrônico 
"SIPEF" 	(Sistema 	de 
Acorn pa nharnento, 
Monitoramento 	e R$ 7.135,64 R$ 6.422,08 R$ 35.673,20 	R$ 475,65 

Prestacào 	de 	Contas 
Contábil 	e 	Econômico 
Financeiro) 	e 	Sistema 
"DASHBOARD" 	de 
apresentaco 	de  

Taxa R$ 7.135,64 indicadores 	econômicos, de Implantacão 
financeiros e metas para  
monitoramento 	do 
Contrato de Gestho. Valor Global R$ 49.706,57 

7. Valor da Taxa de lmplantaco R$ 7.135,64 (Sete mil e cento e trinta e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos) 

8. Valor Mensal: R$ 7.135,64 (Sete mil e cento e trinta e cinco reals e sessenta e quatro 
centavos). 

9. Valor Global: R$ 49.706,57 (Quarenta e nove mil e setecentos e seis reaus e cinquenta 
e sete centavos). 

10. Pela inexecuçào total ou parcial do Contrato ou nào validados, o IPGSE deverá descontar 
o valor do repasse a ser feito a CONTRATADA, mediante apuraco proporcional, somado a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal contratado, que poderá ser reduzida ou 
isentada a juízo do IPGSE. 

11. Sem prejuIzo da faculdade de rescisao contratual, o IPGSE poderá aplicar sançOes de 
natureza moratória e punitiva a CONTRATADA, diante do no cumprimento das cláusulas 
contratuais, podendo esta ainda responder por qualquer indenizaço suplementar no 
montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Parágrafo Unico, do 
artigo 416, do Código Civil. 

IV- coNDIcôEs DE PAGAMENTO 

12. A CONTRATADA deve providenciar mensalmente a emissào da Nota Fiscal, conforme os 
valores contratados e apurados, a qual deverá vir instrulda corn os respectivos docurnentos: 

12.1. Certido de Regularidades Fiscal Federal (Conjunta e Previdenciária); 

12.2. Certido de Regularidad Fiscal Estadual (Estado de Goiás); 
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12.3. Certidào de Regularidade Fiscal Municipal; 
12.4. Certidào de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - 

CRF; 

12.5. Certidão de Regularidades corn a iustiça do Trabaiho; 

12.6. Relatório de produco ou dos servicos prestados no perIodo, encaminhado em 
papel timbrado da CONTRATADA e corn assinatura do sócio, representante legal 
ou gestor designado. 

12.7. Relacäo dos empregados alocados a execuçào deste contrato, contendo seus 
dados pessoals, empregatIcios e registro dos dias e horários dos serviços 
prestados. 

13. A NOTA FISCAL deve ter seu conteüdo preenchido corn os seguintes dados, nesta ordem: 

CONTRATO DE GESTAO N. 088/2022-SES/GO 

CPS N9. 036/2022 

OBJETO: Servicos de fornecimento, instalaco e manutencão do sistema eletrônico "SIPEF" 
(Sistema de Acompanhamento, Monitoramento e Prestaçào de Contas Contábil e Econômico 
Financeiro) e Sistema "DASHBOARD" de apresentação de indicadores econômicos, financeiros 
e metas para monitoramento do Contrato de Gest5o. 

PERIODO: mês/ano 

DADOS BANCARIOS: XXX 

Aceita o abatimento do valor referente a taxa bancria "TED" (caso a instituicão bancóriafaca 
essa cobranca) 

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

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

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

16. Enquanto nào sanados pela CONTRATADA, o prazo acirna näo correrá e nenhum 
pagamento será efetuado nas seguintes hipOteses, no gerando nenhum onus para o 
CONTRATANTE a tItulo de correção monetria, juros ou rnulta: 

16.1. Rejeiçäo da nota fiscal e/ou demais documentos acima listados, por erro ou 
incorreçOes; 

16.2. Pendência em relacào a entrega, penalidade ou inadirnplência, sem prejuIzo 
deoutras medidas cabIveis. 

16.3. lncornpatibilidade comas condicöes de habilitacào e qualificacào; 
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17. E obrigacào da CONTRATADA manter a regularidade fiscal durante toda a vigência deste 
instrumento, bern como apresentar regime de sujeiçào tributária a qual submete, 
informando e comprovando o recolhirnento de todos os tributos afetos a prestaçào dos 
serviços objeto do presente instrumento, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. 

18. Os onus, tributos e contribuiçOes fiscais do contrato serào de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive a responsabilidade de desdobrarnento da fatura, retenço de 
tributos de sua responsabilidade, distribuição de créditos individuals a seus cooperados, 
comos quals o CONTRATANTE no tern qualquer vInculo laboral. 

19. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá comprovar a 
regularidade das suas obrigaçOes trabalhistas referente aos perlodos da prestaçao de 
serviços, rnediante a apresentaçào dos seguintes documentos, dentre outros: 

19.1. Comprovante de quitacäo da folha de pagarnento de todos os colaboradores 
da CONTRATADA que executarern suas tarefas direta ou indiretamente na unidade, 
cornprovando o pagamento do salário e todos os benefIcios adicionais que forem 
dedireito dos colaboradores, incluindo a referência a nota fiscal emitida. 

19.2. Comprovante de recoihimento do INSS e FGTS dos empregados que 
executam suas tarefas direta ou indiretamente na unidade. 

20. 0 presente contrato é atrelado aos recursos financeiros oriundos do Contrato deGestào 
n2. 08/2021-SES/GO, nào incidindo, sob nenhum pretexto, juros ou muitas em caso de rnora 
financeira da CONTRATANTE. 

V- REAJUSTE DO CONTRATO 

21. 0 Contrato poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razao da 
necessidade ou conveniência de continuaco da prestaco dos servicos, a partir de 
negociaçao acordada entre as partes, visando a adequaço aos novos preços de mercado e 
adernonstracào analItica da variaçào dos componentes de custos do Contrato, devidamente 
justificada, ou corn a solicitaço de mais serviços contratados. 

VI- FIscALIzAcAo DO CONTRATO  

22. As relaçOes institucionais entre as partes sero realizadas através dos 
SUPERINTENDENTES DO IPGSE-HERSO e o Sócio ou Gestor/Administrador designado pela 
CONTRATADA. 

23. A fiscalizaçào dos serviços objeto deste Contrato sei-6 feita pela DIRETORIA DA UNIDADE 
HOSPITALAR HERSO, cabendo a esta a validaço dos servicos e o aceite da fatura, 
facultando- Ihe a designaco de auxiliar. 

23.1. A fiscalizaçäo nào exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por 
eventuais danos causados a CONTRATANTE ou terceiros, resultantes de acào ou.T 
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omisso, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados, prepostos ou 
cooperados. 

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

ViZ- 0BRZGAc0Es DO CONTRATANTE 

24. Além dos encargos de ordem legal e demais assumidos em outros cláusulas e 
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteraco dos precos estipulados, obriga-se 
ainda o CONTRATANTE a: 

24.1. Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, conforme prazo e condicOes de 
pagamento estabelecidas; 

24.2. Efetuar as retençöes tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela CONTRATADA, no que couber; 

24.3. Glosar do valor contratado eventuals prejuIzos causados pelo CONTRATADO, 
empregados e prepostos, de qualquer natureza, bern corno valores decorrentes 
de passivos trabalhistas e fiscais gerados e no adimplidos pelo CONTRATADO. 

24.4. Promover o acompanhamento e a fiscalizaço do cumprimento do contrato, sob 
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando as faihas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critérlo, exijam 
med idas corretivas por parte da CONTRATADA; 

24.5. Promover o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA as suas instalacOes, 
desde que devidarnente identificados, observadas as normas de segurança local 
eas previstas em el; 

24.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade verificada 
na execuçào dos serviços, fixando prazo para a sua correço; 

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

24.8. Abster-se de ernanar qualquer ordern direta a funcionário da CONTRATADA, 
devendo dirigir-se exciusivarnente aos supervisores, encarregados e gestores 
destaa fim de se fazer cumprir qualquer exigência. Em virtude da natureza civil 
da contrataçào, os funcionários da CONTRATADA nao manterào qualquer vInculo 
de subordinacäo, habitualidade ou onerosidade corn o CONTRATANTE, os quais 
se reportam exciusivamente a CONTRATADA na consecuçäo de suas demandas. 
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25. So OBRIGACOES GERAIS da contratada, sern prejuIzo dos encargos de ordem legal e demais 
assumidos em outros cláusulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteraçào 
dos preços estipulados: 

25.1. Utilizar as meihores técnicas e práticas disponIveis para a execuçào do serviço 
especializado objeto deste instrumento contratual, executando-os sob sua 
inteira e exciusiva responsabilidade, de acordo corn Iegislacão em vigor; 

25.2. Fornecer as recursos materials e humanos necessários a execuço dos serviços 
descritos no objeto deste contrato, responsabilizando-se por todas as despesas 
e encargos, de qualquer natureza; 

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

25.4. Atender fiel e diligentemente os interesses do CONTRATANTE, agendando 
reuriiOes ou participando das agendadas sempre que houver necessidade; 

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

25.6. Permitir e facilitar a inspeçào dos servicos, prestando todas as informacôes e 
apresentando todos os documentos que (he forem solicitados; 

25.7. Manter absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços, 
documentos, pesquisas, entrevistas e demais informaçöes apuradas ou que 
tome conhecimento durante a prestacao dos servicos. 

25.8. Respeitar, par 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 dohospital; 

25.9. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, 
imediatamente, as partes do objeto da contrataçào em que se verificarem 
vIcios, defeitos ou incorreçöes quando da execuço dos serviços; 

25.10. Acatar integralmente as exigências legais, bern coma aquelas pela 
caracterIstica e natureza do local da prestaçào do serviço, inclusive 
providenciando a imediatacorrecäo das deficiências apontadas; 

25.11. Fornecer, subsidiar e esclarecer ao CONTRATANTE, de forma escrita e verbal, 
completa e fidedigna, sabre qualquer tipo de procedimento, processo ou ofIcio 
exarado par órgáo püblico ou empresa privada que, direta ou indiretamente, 
referirem-se aos serviços objeto deste Contrato; 

25.12. Manter urn nümero de telefone para atendimento, preferencialmente todos as 
dias da seman 7para esclarecimentos, reclarnacOes e saneamento de evenjtis 
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falhas nos serviços e/ou para substituicào ou reposiçào de materials e/ou 
pessoal; 

25.13. Informar o CONTRATANTE todas as mudanças de endereco (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; 

25.14. Encaminhar ao IPGSE todas as alteracoes do seu Estatuto ou Contrato Social; 

25.15. Custear despesas corn passagens, estadias, uniformes, alimentaco e 
transportes dos seus empregados e prepostos relacionados a execuçào do 
objeto deste instrumento. 

25.16. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possIvel, a 
contar do recebimento de notificaç5o para tal mister; 

25.17. Garantir a confidencialidade das informaçöes a serem obtidas durante os 
trabalhos, a respeito da organizaçào, processos, tecnologia e negócios da 
empresa, sendo estas consideradas confidencials e mantidas no arquivo da 
empresa corn circulaçäo restrita. As referidas informaçôes somente serào 
exibidas a terceiros media nte consentirnento expresso; 

25.18. Prestar os servicos e/ou fornecer os produtos de acordo corn o valor pactuado 
e atender as leis e especificacöes técnicas aplicáveis aos servicos em questäo, 
bern como aquelas que derivem de normas técnicas corn profissionais 
capacitados, regularmente contratados e corn qualificacào e treinarnento 
adequados; 

25.19. Nào fornecer qualquer material sern a autorizaçào de pessoa responsveI do 
CONTRATANTE; 

25.20. Remeter todas as correspond ências destinadas a CONTRATANTE recebidas por 
seus ernpregados e decorrentes da execuco deste contrato ao Serviço de 
Protocolo da unidade, devidarnente relacionados; 

25.21. Manter, durante toda a execucào dos serviços, as condicoes de habilitacào e 
qualificaçäo exigidas na contrataço, em compatibilidade corn as obrigaçOes 
assurnidas neste contrato, devendo informar a superveniência de eventual ato 
ou fato que modifique aquelas condicöes; 

25.22. Efetuar o pagamento de rnultas, indenizacöes ou despesas irnpostas por Orgäos 
fiscalizadores da atividade da CONTRATADA, bern corno suportar o onus 
decorrente de sua repercussao sobre o objeto deste contrato; 

25.23. Efetuar o pagarnento de seguros, impostos, taxas e serviços referentes aos 
serviços, inclusive licenca em repartiçöes ptiblicas, registros, publicaco e 
autenticaçào do contrato e dos docurnentos a ele relativos, se necessánio; 

25.24. Fiscalizar o curnprimento do objeto do contrato, cabendo-Ihe integralmente os 
A nus daI decorrentes, necessaniamente já incluldos no preco 

rr1 
	contra 

independent.hte da fiscalizacào exercida pelo CONTRATANTE; 
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25.25. Encaminhar, junto corn o documento de cobranca, a relacào dos empregados 
alocados a execuço do contrato, caso tenha, corn os respectivos dados 
pessoais, empregaticios e registro de atividade; 

25.26. Encaminhar, sempre que solicitado pelos órgãos de controle e fiscalizacào as 
informaçöes pertinentes a prestaçào do serviço objeto deste contrato; 

25.27. Pagar as salários dos empregados em obediência a legislaço, respondendo 
pelo descumprimento dessa obrigação, inclusive as acessórias, bern como arcar 
corn todos os encargos sociais previstos na Iegislacäo vigente e de quaisquer 
outros em decorrência da sua condicào de empregadora; 

25.28. Responsabilizar por eventuais transtornos ou prejuIzos causados ao 
CONTRATANTE ou terceiros, provocados por irnprudência, irnperIcia, 
negligência, atrasos ou irregularidades cometidas na execuço dos servicos 
contratados; 

25.29. Responsabilizar pelas despesas decorrentes de qualquer infraçào, seja ela qual 
for, desde que praticada por seus sócios, empregados ou colaboradores 
durante a execuçäo dos serviços, ainda que no recinto das unidades; 

25.30. Zelar pela perfeita execucào dos servicos, devendo as faihas que venham a 
ocorrer serem sanadas de imediato, fazendo constar no Livro de Ocorrência a 
fato. 

25.31. Responsabilizar por quaisquer acidentes que venham a ser vItirnas seus sOcios, 
empregados ou colaboradores, quando em serviço, por tudo quanta as leis 
trabaihistas e previdenciárias Ihes assegurem e demais exigências legais para a 
exercIcio da atividade de trabaiho em gerat. 

25.32. Responder por danos e desaparecimento de bens materials, pertencentes ao 
acervo patrimonial do hospital HERSO, bern como de propriedade de 
empregados ou terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucào do 
Contrato, desde que sejadevidamente comprovada tat conduta. 

25.33. Assumir, dirigindo petiçào ao juIzo da causa, as acöes que seus empregados, 
consumidores e credores promoverem, fazendo excluir a IPGSE da relaçäo 
processual quando chamada em litisconsórcio para responder solidária ou 
subsidiariamente, sob pena de nào a fazendo, arcar corn todas as despesas que 
o IPGSE despender para sua defesa, inclusive diana, locomocào e honorarlo de 
advogados, sern prejuIza da retençâo do valor reclamado pelo IPGSE. 

25.34. Solicitar autonizaçào par escrito do IPGSE nas hipóteses de subcontratacào 
permitidas pela Lei e demais atos normativos que fundamentam a presente 
contrataçào. 

25.35. A contratada deverá fornecer Equipamenitos de Protecäo Individual (EPI) para 
as seus funcionários durante toda a execuço dos servicos. 

25.36. Todos as seus pro,fissionais devern possuir vInculo trabaihista, totalme 
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identificados e uniformizados, e receber constante treinarnento quanto a 
operaçào dos serviços prestados; 

25.37. Utilizar empregados habilitados e corn conhecirnentos básicos dos servicos a 
seremexecutados, em conformidade corn as normas e determinacöes em vigor; 

25.38. Instruir seus ernpregados quanto a necessidade de acatar as normas internas 
da Administracào. 

25.39. Responsabilizar pelarnanutenço de todos os equipamentos e utens(lios 
necessários para a execuçào do objeto; 

25.40. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo máxirno de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecedem a data de entrega dos serviços, as motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, corn a devida comprovaço. 

IX- RESCISAO 

26. A inexecuçào, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisào e acarretará 
as consequências previstas neste instrumento e nas normas pertinentes. 

27. Sern prejuIzo de outras sancöes, constituem motivos para a RESCISAO DESTE CONTRATO 
PELO IPGSE: 

27.1. 0 nào cumprimento das obrigaçöes previstas neste Contrato pela CONTRATADA; 

27.2. 0 término do Contrato de Gestào ao qual está vinculado o presente 
I nstru m entocontratu al; 

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

27.4. 0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçöes e prazos pela 
CONTRATADA; 

27.5. 0 inadirnplemento total ou parcial das obrigacães contratuais pela CONTRATADA, 

27.6. A lentido na execuço dos serviços, que leve o IPGSE a presurnir a näo 
conclusäo do serviços dentro do prazo e condiçoes estabelecidas, facultando ao 
IPGSE a abertura de prazo para justificativa ou saneamento das deficiências pela 
CONTRATADA; 

27.7. 0 atraso injustificado no inIcio dos servicos; 

27.8. A paralizacào dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicaçào ao 
CONTRATANTE; 

27.9. A subcontratacao total ou parcial do objeto do presente Contrato, sem prévia 
anuéncia par escrito do CONTRATANTE; 

27.10. A cesso ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a associaço 
da CONTRA1.A cam outrem, bern coma a fuso, ciso ou incorporacäo,da 
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CONTRATADA; 

27.11. 0 desatendimento das determinacöes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscal,zar a execuço dos serviços quanto ao cumprimento do 
contrato e das metas estabelecidas; 

27.12. 0 cometirnento reiterado de falhas na execuço dos serviços, anotadas em 
registro próprio pela Coordenaco do CONTRATANTE; 

27.13. A dissoluco da sociedade Cooperativa ou da empresa CONTRATADA; 

27.14. A alteraco social ou a modificaco da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADAque, a juizo do IPGSE, inviabilize ou prejudique a execuço deste 
contrato; 

27.15. 0 protesto de tItulos ou a emissào de cheques sem a suficlente provisào de 
fundos, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 

27.16. A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar a fisco ou 
órgo/entidadearrecadador/credor dos encargos sociais e trabaihistas ou de 
tributos; 

27.17. Quebra de sigilo sobre as informaçöes e documentos recebidos da EPL, para a 
execucào dos serviços contratados, bern como sobre as desenvolvidos pela 
CONTRATADA, por força do Contrato. 

27.18. 0 descumprimento de qualquer item da PolItica Anticorrupcäo descrita no 
presentecontrato; 

27.19. A qualquer tempo, sern justificativa, mediante notificaco par vias inequlvocas 
comeficácia imediata. 

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

28. Constituern motivos de RESOSAO DESTE CONTRATO PELA CONTRATADA, media nte 
notificaço corn aviso de recebimento corn 30 (trinta) dias de antecedência: 

28.1. 0 descumprimento das obrigacöes contratuais par parte do CONTRATANTE; 

28.2. Atraso financeiro par parte do CONTRATANTE, observada as disposiçöes deste 
Contrato; 

28.3. A ocorrência de caso fortuito ou de força rnaior, devidamente comprovada, 
impeditiva da execucào deste Contrato; 

29. A qualquer tempo, as partes, de comurn acordo, poderào firmar distrato formal, 
hipótese na qual dever6 ser pactuado a perIodo de continuidade dos serviças contratados, 
sendo imperiosa a obrigacäo quanta a transferência harmonica do objeto ao nova prestador 
de serviços. 

30. Em qualquer hipOtese de rescisào, em se tratanda de servico essencial, a continuidade 
dos serviços objeto do presente contrato dever ser garantida pela CONTRATADA pelo 
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perIodo de ate 30 (trinta) dias ou ate que o CONTRATANTE formalize novo contrato corn 
prestador diverso, sendo cabIvel a remuneracào proporcional a CONTRATADA por esse 
perlodo, sob pena de responder por perdas e danos eventualmente imputados ao 
CONTRATANTE. 

X- DIsP0sIc6Es ESPECIAIS 

31. Para todos as efeitos legais, a CONTRATADA reconhece a inexistência de vInculos entre 
o IPGSE e as organizaçöes sociais de saiides que geriarn anteriormente o HERSO, isentando 
oIPGSE de quaisquer débitos e obrigaçöes relacionadas a prestaçöes de servicos no HERSO 
emperlodo anterior ao da presente contrataço. 

32. A CONTRATADA declara que tern ciência e cumprirá os termos das PolIticas de 
Integridade (Compliance) do IPGSE disponibilizados no seu sItio eletrônico: 
nttps://i pse.org.c.rj i ntegriciade/. 

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

34. No caso de ocorrer greve de carâter reivindicatário entre as empregados da 
CONTRATADA, cabe a ela resolver imediatarnente a pendência ou submeter o assunto a 
Justica do Trabalho. 

35. Os documentos discrirninados neste Contrato e as que vierern a ser ernitidos pelas 
partes, em razào deste, a integraräo para todos as fins de direito, independente de 
transcricào e lhe so anexos. 

36. Compete ao IPGSE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre as 
documentos integrantes deste Instrumento. 

37. Ocorrendo a propositura de Reclamaço Trabalhista por empregado ou ex-empregado 
da CONTRATADA alocado na execuco dos servicos objeto deste Instrumento e na qual seja 
citado o IPGSE na condicào de reclamado ou litisconsorte passivo, fica a IPGSE autorizado a 
fazer a retençào do valor reclamado e dos pertinentes aos depósitos judicials de qualquer 
crédito da CONTRATADA ate o trânsito em julgado da licle. 

37.1. Sendo julgada procedente a Reclarnaço Trabalhista, o valor retido será 
destinado asatisfacao da condenacào, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a 
complementar a valor devido ao empregado, caso a retençào seja insuficiente; 

37.2. Sendo julgada improcedente a Reclarnaçào Trabalhista, depois de transitada em 
julgado a decisäo, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido a 
CONTRATADA, acrescido apenas da atualizaco monetária paga pela instituiçäo 
financeira, exceto a pertinente aos depOsitos recursais, as quais sero devolvidos 
nos termos do item abaixo; 

37.3. Os valores relativos aos depósitos recursais sero considerados coma parte do 
pagamento de indenizaço trabalhista do processo correspondente ao depósito; 
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caso o IPGSE seja exclulda do feito em Instncia Superior, o quantum dos 
depOsitos recursais será devolvido a CONTRATADA quando de sua hberaçao e no 
mesmo valorliberado. 

37.4. Aplica-se o disposto nesta clusula, naquilo que couber, as demais hipóteses de 
inclusao do IPGSE no polo passivo como responsvel solidário e/ou subsidirio, 
sem prejuIzo do exercIcio de regresso ou denunciaço da lide. 

38. 0 presente Contrato ser6 de püblico acesso por meio do sItio eletrônico do IPGSE, 
podendo o seu objeto ser auditado por este a quaiquer tempo, de modo que a 
CONTRATADA abre mo, exciusivamente em favor do CONTRATANTE, de qualquer sigilo 
que possa recair sobre a presente avenca. 

39. A CONTRATADA deverá executar os servicos conforme o descrito na proposta comercial 
anexada ao Processo n° 3947/2022 - IPGSE, 

XI- FORO CONTRATUAL 

40. Para dirimir as questOes oriundas do presente contrato é competente o Foro da 
Comarca 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 Goiás (GO), 05 de outubro de 2022 

/IPG5E - iNt/O DE PLANEJAMENTO E 	M GAAP COJIVORATION IF 
7 GSTA04bE sRvIcos ESPCIALIZADOS D 	F0RMAçA0 L 

/ CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

IA 

Testem u n ha 1:  

Nome I CPF: 

Testemu n ha 2. &A 

Nome I CPF: gq0 	V I 06 
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