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CONTRATO CELEBRADO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

 

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2021/HCN 

 

 
São partes deste instrumento, de um lado, IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 

19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, conj. 33, 34 e 35, Município de São 

Paulo - SP, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado 

simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro lado, 5 ESTRELAS SISTEMA DE 

SEGURANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

72.591.894/0002-23, localizada na Avenida Professor Venerando de Freitas Borges, nº 893, 

Quadra 11, Lote 03, Setor Jaó, Goiânia – GO, CEP: 74673-010, neste ato representada pelo 

Sr(a) Luiz Derlane Gonçalves Farias, portador(a) do CPF/MF nº 295.936.461-91, doravante 

denominado simplesmente “CONTRATADA”, tem entre si ajustado que: 

- Considerando que o CONTRATANTE, foi declarado vencedor do “Chamamento Público de nº 

01/2021” (Processo Administrativo nº 202000010030869), que tem como objeto o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 

24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado na 

Cidade de Uruaçú-GO, conforme publicação realizada dia 14.10.2021 no Diário Oficial do 

Estado de Goiás (fl. 34 - Edição 23656); 

- Considerando que, por força do Chamamento Público acima referido, o IMED celebrará(ou) 

com o Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, o contrato de 

gestão correspondente ao gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de 

saúde da referida unidade hospitalar (Contrato de Gestão nº 080/2021), com data para início 

de suas operações no dia 01.12.2021; 

- Considerando que, dada a exiguidade do lapso temporal entre os eventos retro indicados, não 

é possível nem razoável ao CONTRATANTE iniciar e concluir o processo ordinário de seleção 

para fins de contratação de serviços e fornecimento de bens relacionados ao referido hospital; 
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- Considerando que é consenso entre as partes que, mesmo diante da exiguidade temporal já 

mencionada, não pode haver risco de interrupção ou mesmo suspensão, ainda que parcial, dos 

bens fornecidos ou dos serviços prestados à população usuária do HCN; e 

 

- Considerando que o CONTRATADO já fornecia bens e/ou prestava serviços junto ao referido 

hospital, ainda que contratado por terceira organização social (anexo I deste instrumento), e 

que, por força daquela outra contratação, cumprirá, a partir do dia 01/12/2021, com suas 

obrigações por um prazo de até 90 (noventa) dias.  

 

as partes têm, entre si, justo e contratado o que segue. 

 

1 – O CONTRATADO continuará fornecendo os bens ou prestando os serviços constantes do 

anexo I deste instrumento junto ao CONTRATANTE.  Referidos bens ou serviços se constituem 

em: Prestação de Serviços de Vigilância Desarmada. 

 

2 – O prazo desta avença é de até 90 (noventa) dias contados da data de assinatura deste 

instrumento, prorrogáveis por conveniência das partes. Fica estabelecido que eventual 

prorrogação deste contrato emergencial só se dará por escrito - sem o que o contrato será 

automaticamente rescindido, sem qualquer ônus ou penalidades para as partes. 

 

2.1 – Caso o processo ordinário de seleção seja concluído antes do término da vigência do 

presente contrato emergencial, este também será automaticamente rescindido sem nenhum ou 

penalidades para as partes.  

 

3 – No que tange ao objeto da contratação, valores ajustados e obrigações do CONTRATADO, 

permanecerão em vigor, pelo prazo indicado à cláusula “2” retro, as disposições constantes do 

anexo I a este instrumento, naquilo que não confrontar com os termos desta avença. 

 

3.1 – Valor disposto no anexo I deste instrumento: 
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Profissional Postos Cobertura 
Valor unitário 

por Postos 
Valor Mensal 

estimado 

Vigilante 12 
7 (sete) dias por semana, 

diurno das 7h às 19h 
R$ 8.878,78 R$ 106.545,36 

Vigilante 12 
7 (sete) dias por semana, 

noturno das 19h às 7h 
R$ 9.693,19 R$ 116.318,28 

Profissional de 
referência motorizado 

1 
7x24 (sete dias por semana, 
vinte e quatro horas por dia) 

R$ 20.602,96 R$ 20.602,96 

Total estimado 25 - - R$ 243.466,60 

 

 

4 – O CONTRATADO declara ter ciência de que o presente contrato emergencial é firmado em 

razão de o CONTRATANTE ter sido sagrado vencedor do “Chamamento Público de nº 01/2021” 

(Processo Administrativo nº 202000010030869) para fins de, mediante celebração de contrato 

de gestão com Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, promover 

o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 

24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). Deste modo, o 

CONTRATADO concorda, desde já, que os montantes devidos em razão deste contrato 

emergencial estão estrita e necessariamente vinculados à efetivação do repasse financeiro, pelo 

Estado de Goiás, dos valores relativos ao mencionado contrato de gestão. 

O presente instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre as 

partes)  

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados. 

Uruaçú-GO, 01º de dezembro de 2021. 
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____________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

__________________________________________________________ 
5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. 

(p.p. Luiz Derlane Gonçalves Farias) 

 

Testemunhas: 

1) ____________________________  2)_______________________________ 

Nome:          Nome:      

R.G.:          R.G.:      

C.P.F:         C.P.F.:      
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ANEXO I – CONTRATO INICIAL FIRMADO ENTRE 

 
 
 

5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. 

E 

AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO(S) TERCEIRIZADO DE  
VIGILÂNCIA DESARMADA QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A AGIR – ASSOCIAÇÃO 
DE GESTÃO, INOVAÇÃO E 
RESULTADOS EM SAUDE E A 
EMPRESA 5 ESTRELAS SISTEMA DE 
SEGURANÇA LTDA 

 
 

Processo E-doc nº: 20210009.00031 
 
 
 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, 

INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE, entidade sem fins lucrativos com 
personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo 
Decreto Estadual nº 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de Assistência 
Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS nº 1.073/18, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.029.600/0002-87, estabelecida na Avenida Olinda com Avenida PL3, Quadra H4, 
Lotes 1,2 e 3, Edifício Lozandes Corporate Design, Torre Business, 20º Andar, Parque 
Lozandes, CEP 74884-120, Goiânia/GO, declarada gestora temporária do 
HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO CENTRO-NORTE 
GOIANO (HCN), situado na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida Pará, bairro 
Jardim Eldorado, Uruaçu/GO, em conformidade ao Despacho nº 630/2021 – 
GAB/SES/GO e Ofício nº 2424/2021 – GAB/SES/GO, neste ato representada por seu 
Superintendente Executivo, Sr. Lucas Paula da Silva, infra-assinado, doravante 
denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa 5 ESTRELAS SISTEMA 
DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
72.591.894/0002-23, com sede na Avenida Professor Venerando de Freitas Borges, 
nº 893, Quadra 11, Lote 03, Setor Jaó, CEP 74673-010, Goiânia/GO, por seus 
representantes legais ao final assinados, doravante denominada CONTRATADA;  

 
 
Considerando: 
 
Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República; 
 
A classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, 
como pandemia do Novo Coronavírus; 
 
E a necessária urgência de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. 
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E considerando ainda: 
 
A Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
Que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 
 
A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
Que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019; 
 
O Decreto nº 9.653 de 19 de abril de 2020 (que revogou o Decreto nº 9.633 de 13 
de março de 2020), 
Que dispõe sobre a decretação de Situação de Emergência na Saúde Pública do 
Estado de Goiás em razão da disseminação do novo Coronavírus (2019-nCov); 
 
O Decreto nº 9.711 de 10 de setembro de 2020, 
Que prorroga o prazo de que trata o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, e dá 
outras providências; 
 
O Decreto nº 9.778 de 07 de janeiro de 2021, 
Que prorroga os prazos de que tratam os Decretos nº 9.634, de 13 de março de 2020, 
e nº 9.653, de 19 de abril de 2020; 
 
O Ofício nº 2424/2021 – GAB/SES-GO, 
Que convoca a Agir “a assumir, de imediato, a gestão e operacionalização do “Hospital 
Regional de Enfrentamento à Covid do Centro-Norte Goiano” (situado à Av. Contorno, 
esquina com Av. Pará, Jardim Eldorado, Uruaçu-GO), em decorrência da atual 
necessidade de ampliação da rede assistencial para enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus.”;  
 
O Despacho nº 630/2021-GAB/SES-GO, 
Que determina a convocação da Agir para assumir a gestão do Hospital Regional de 
Uruaçu, para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus”; e  
 
O Contrato de Gestão, firmado para a gestão e operacionalização do “Hospital 
Regional de Enfrentamento à Covid do Centro-Norte Goiano” (situado à Av. Contorno, 
esquina com Av. Pará, Jardim Eldorado, Uruaçu-GO); 
 
Firmam as partes o presente contrato, que reger-se-á pelas cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas, que voluntariamente aceitam e outorgam.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço(s) de vigilância 
desarmada, conforme ANEXOS, partes integrantes deste instrumento. 
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Parágrafo único – Integram o presente contrato os termos da Carta Cotação e da 
proposta da CONTRATADA, naquilo que for aplicável. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

A prestação de serviço(s), objeto do presente contrato, será realizada no 
HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO À COVID DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN), 
situado na Avenida do Contorno, esquina com Avenida Pará, bairro Jardim Eldorado, 
Uruaçu/GO, sem nenhum custo adicional (frete CIF), e deverão atender a todas as 
exigências e orientações descritas nos ANEXOS deste instrumento. 

 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá prestar os serviços, o objeto do 
presente contrato, em conformidade com o ANEXO I, o qual detém a 
DESCRIÇÃODO(S) SERVIÇO(S), QUANTITATIVOS E VALORES. 
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA se obriga a cumprir com todas as exigências 
e orientações descritas do ANEXO II, que trata da DESCRIÇÃO TÉCNICA DE 
EXECUÇÃO. 
 
Parágrafo Terceiro – Na inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos 
pela CONTRATADA ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em 
descumprimento do ajuste, estará à mesma sujeita a penalidades. 
 
Parágrafo Quarto – Fica vedado à CONTRATADA o uso em material de divulgação 
de seus serviços ou outros meios correlatos, da imagem e do nome da 
CONTRATANTE, sem que haja prévia e expressa autorização para tal finalidade. 
 
Parágrafo Quinto – A prestação de serviço(s)aqui contratado(s), poderão ser 
prestados pela matriz e/ou filiais da CONTRATADA, desde que expressamente 
informado, bem como estejam regulares com as documentações, e certidões fiscais e 
trabalhistas. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) atestar a prestação dos serviços e efetuar o pagamento à CONTRATADA, de 
acordo com as condições de preço e prazos já estabelecidas neste contrato; 

b) promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do presente 
contrato, sob aspectos quantitativos e qualitativos, anotando as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

c) solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de qualquer serviço que 
apresente defeito; 

d) comunicar à CONTRATADA quaisquer intercorrências que comprometam a 
execução dos serviços objeto do presente contrato; 
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e) fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à 
execução dos serviços objeto deste contrato; 

f) permitir o acesso às suas instalações, o empregado da CONTRATADA, 
quando em serviço, observando as normas internas de segurança; 

g) indicar o nome do responsável pela fiscalização do contrato e pelo recebimento 
dos serviços executados; 

h) Avaliar mensalmente a Medição dos serviços efetivamente prestados, 
descontando o equivalente aos não realizados bem como aqueles não 
aprovados por inconformidade aos padrões de qualidade estabelecidos; 

i) A fiscalização do CONTRATANTE terá, a qualquer tempo, acesso a todas as 
dependências dos serviços da CONTRATADA; 

 
Parágrafo único – O acompanhamento exercido pela CONTRATANTE não implica 
corresponsabilidade sua ou de seus prepostos designados para a fiscalização do 
contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA por danos 
que, em decorrência de culpa ou dolo, sejam causados inclusive a terceiros. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) realizar a prestação de serviço, objeto do presente instrumento, em estrita 
atenção às normas técnicas impostas pelos órgãos controladores/reguladores, 
a exemplo da ANVISA; 

b) respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao 
funcionamento da CONTRATANTE e aquelas relativas ao objeto do presente 
instrumento; 

c) fazer com que os seus funcionários, responsáveis pela entrega dos itens, 
estejam devidamente uniformizados e identificados, devendo ainda atender as 
exigências da NR-32; 

d) cumprir e fazer cumprir com fidelidade o cronograma e prazos estabelecidos 
pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidade; 

e) garantir a qualidade da prestação de serviço contratados durante o período de 
vigência deste contrato; 

f) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução do contrato ou de equipamentos, insumos e materiais 
empregados em sua produção; 

g) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do fornecimento, 
conforme previsto no presente contrato, sem interrupção, seja por motivo de 
férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de 
empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego 
com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais; 

h) indenizar todo e qualquer dano que possa advir, direta ou indiretamente, à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente da utilização do produto adquirido, 
devendo o dano ser devidamente comprovado através de laudo técnico; 
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i) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 
empregados, nas dependências da CONTRATANTE; 

j) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

k) cumprir e fazer cumprir com todas as demais obrigações constantes nos 
ANEXOS do presente contrato; 

l) designar preposto responsável pelo atendimento à CONTRATANTE, lotado na 
cidade de Goiânia ou Região Metropolitana, devidamente capacitado e com 
poderes para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto do contrato; 

m)  A CONTRATADA deverá manter registros relevantes e comunicações de 
ordem técnica sobre o objeto do contrato, mantendo-o sob sua guarda e 
responsabilidade, disponível ao fiscal do CONTRATANTE. 

n) permitir a irrestrita fiscalização e vistoria de todos os equipamentos e utensílios 
que a CONTRATADA vier a instalar nas dependências da CONTRATANTE; 

o) manter atualizados os dados e informações: dados bancários para os 
pagamentos, endereço(s), telefone(s) e e-mail para contato; 

p) solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o 
cumprimento das suas obrigações contratuais; 

q) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento deste contrato;  

r) manter, durante toda a execução dos serviços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas neste contrato, devendo informar a superveniência de eventual ato 
ou fato que modifique aquelas condições; 

s) efetuar o pagamento de multas, indenizações ou despesas impostas por 
órgãos fiscalizadores na atividade da CONTRATADA, bem como suportar o 
ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto deste contrato; 

t) fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os 
ônus daí decorrentes, necessariamente já incluídos no preço contratado, 
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

u) encaminhar, junto com o documento de cobrança, sempre que for alterada, a 
relação dos empregados alocados à execução do contrato, com os respectivos 
dados pessoais e empregatícios; 

v) encaminhar, sempre que solicitado pelos órgãos de controle e fiscalização as 
informações pertinentes a prestação do serviço objeto deste contrato; 

w) pagar os salários dos empregados em obediência a legislação, respondendo 
pelo descumprimento dessa obrigação, inclusive as acessórias; 

x) comprovar mensalmente a quitação das obrigações trabalhistas; 
y) realizar o controle de qualidade e respeito às normas e legislações, vigentes, 

cumprindo inclusive, às exigências preconizadas pelos órgãos certificadores ou 
acreditadores (International Organization for Standardization - ISO, 
Organização Nacional de Acreditação - ONA, dentre outros). 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL 
O valor do(s) serviço(s) contratados, será cobrado em conformidade com o 

descrito no ANEXO I, parte integrante deste instrumento, perfazendo o valor 
contratual total de R$ 1.460.799,60 (um milhão e quatrocentos e sessenta mil e 
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setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), e um valor mensal 
estimado de R$ 243.466,60 (duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta 
e seis reais e sessenta centavos), incluindo todos os custos relacionados com 
despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato. 
 
Parágrafo Primeiro – Os valores unitários são fixos e irreajustáveis pelo período de 
12 (doze) meses, podendo ser reajustado em caso de prorrogação contratual ou 
acordo prévio entre as partes, com base no índice de IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) ou outro que vier substituí-lo. 
 
Parágrafo Segundo – O valor contratado inclui todos os custos e despesas 
necessários ao cumprimento integral do objeto, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros. 
 
Parágrafo Terceiro – Os quantitativos aqui contratados poderão sofrer acréscimos 
de até 25% (vinte e cinco por cento), sem que haja alterações nos valores unitários 
contratados. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a efetiva prestação 
de serviço. 
 
Parágrafo Primeiro – O pagamento será realizado mediante a Nota Fiscal 
devidamente atestada e, nos casos em que se fizerem necessários, com as 
respectivas faturas e relatórios.  
 
Parágrafo Segundo – Havendo concessão de prazo e/ou condição mais benéfica 
para CONTRATANTE na realização do pagamento, a mesma poderá ser aproveitada 
sem prejuízo aos termos deste contrato.   
 
Parágrafo Terceiro – O pagamento mencionado no caput será realizado através de 
crédito bancário, conforme os dados abaixo, ou junto a outro banco e/ou conta, ou 
por outro meio, desde que expressamente informado. 
 

Banco Agência Conta corrente 

Banco BRB (070) 046 000132-9 

 
Parágrafo Quarto – Existindo valores correspondentes às glosas e ou correções, os 
mesmos poderão ser efetuados no mês seguinte a sua apuração, devendo ser 
observado o prazo final de vigência. 

Parágrafo Quinto – É condição indispensável para que os pagamentos ocorram no 

prazo estipulado, que os documentos hábeis apresentados para o recebimento não 

se encontrem com incorreções, caso haja alguma incorreção, o pagamento será 
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realizado somente após estas estarem devidamente sanadas, respeitando o fluxo 

interno da CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha 
sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, exclusivamente com relação 
ao objeto dessa contratação. 
 
Parágrafo Sétimo – Do pagamento serão descontados os valores eventualmente 
aplicados em virtude de penalidade por descumprimento do contrato. 
 
Parágrafo Oitavo  – A CONTRATADA deverá encaminhar junto com o documento 
de cobrança:  
 

I - A cada pagamento: 
a) regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do 

domicílio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da 
lei; 

b) regularidade perante a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 
3º, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

c) certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT; 
d) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 
e) pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior; 
f) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível. 

 
II – Anualmente, no mês subsequente ao da competência legal: 
a) pagamento do décimo terceiro salário; 
b) encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações 

trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – Caged. 
 

III – No mês subsequente ao da ocorrência, independente de solicitação: 
a) realização de cursos de treinamento exigidos pela CONTRATANTE; 
b) ASO de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o 

caso; 
c) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, 

na forma da lei. 
 

IV – Sempre que solicitado, os seguintes comprovantes: 
a) cumprimento das obrigações contidas em acordos, convenções ou 

dissídios coletivos de trabalho; 
b) cumprimento das demais obrigações estabelecidas na Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT em relação aos empregados vinculados ao 
contrato. 
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Parágrafo Nono  – Constituem vícios do documento de cobrança:  
 

I  – descumprimento de qualquer das exigências dessa cláusula; 
II –  inexatidão na descrição dos serviços ou na indicação dos preços; 
III – utilização de códigos na descrição dos serviços sem as correspondentes 
discriminações no próprio corpo do documento de cobrança; 
IV  –  existência de rasuras, emendas ou ressalvas; 

 
Parágrafo Décimo –  No caso de devolução do documento de cobrança, é suspensa 
a contagem do prazo, sendo reiniciada a partir da apresentação do documento 
corrigido ou substituto, não havendo incidência em mora, nem em causa para a 
suspensão do serviço ou cumprimento parcial do contrato. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro – É condição indispensável para que os pagamentos 
ocorram no prazo estipulado que os documentos hábeis apresentados para 
recebimento não se encontrem com incorreções, caso haja alguma incorreção, o 
pagamento só será realizado após estas estarem devidamente sanadas, respeitando 
o fluxo interno da CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Décimo Segundo – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente 
lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, exclusivamente 
com relação ao objeto dessa contratação. 

 
Parágrafo Décimo Terceiro – A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal: 
“Hospital de Enfrentamento à COVID do Centro-Norte Goiano; processo e-doc nº 
20210009.00031 e Contrato de Gestão nº ______/2021/SES/GO. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA GLOSA 

A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de 
qualquer documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 
I – execução parcial, defeituosa ou insatisfatória dos serviços que resulte no 
aproveitamento de apenas parte do trabalho; 
II – inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos serviços que 
resulte na perda total do trabalho; 
III – não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilização em qualidade ou quantidade inferior à demandada; 
IV – descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa 
ensejar a responsabilização solidária ou subsidiária da CONTRATANTE, 
independente da sua natureza. 

 
Parágrafo Único – A CONTRATANTE poderá ainda aplicar glosas e descontar os 
danos causados ao bem patrimoniais e às multas que eventualmente lhe forem 
aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas por órgãos fiscalizadores. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE 
A CONTRATADA deverá apresentar as Certidões de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista, para cada pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE, em 
obediência às exigências dos órgãos de regulação, controle e fiscalização. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA –DA VIGÊNCIA  

O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando 
em 06/03/2021 e terminando em 01/09/2011, podendo ser prorrogado 
excepcionalmente, em caso de comprovada necessidade. 
 
Parágrafo Primeiro – A vigência deste contrato é vinculada à vigência do Contrato 
de Gestão, deste modo a extinção de um, opera, imediatamente, a extinção do outro, 
podendo ocorrer a qualquer tempo.Não resistindo nenhum ônus para as partes na 
falta do cumprimento da totalidade do objeto aqui contratado, à exceção de saldo 
residual dos produtos entregues. 
 
Parágrafo Segundo – O contrato terá prazo determinado, e somente poderá ser 
prorrogado excepcionalmente, em casos de comprovada necessidade, por meio de 
termo aditivo, vedada a sua prorrogação automática.  
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

Este instrumento poderá ser alterado através de Termo Aditivo, mediante 
acordo entre as partes, ou na ocorrência de fatos supervenientes e alheios as 
vontades, desde que devidamente comprovados. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ANTICORRUPÇÃO 
Na forma da lei 12.846/13, regulamentada pelo decreto 8.420/15, para a 

execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar; aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto 
por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma 
que não relacionada a este contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES 

As partes DECLARAM, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, 
art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da 
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, à exeção dos 
menores de quatorze anos amparados pela condição de aprendiz. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO 
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O presente contrato é de natureza estritamente civil, não se estabelecendo, por 
força deste instrumento, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade da 
CONTRATANTE com relação à CONTRATADA, pela execução dos serviços ora 
pactuados seja no âmbito tributário, trabalhista, ambiental, previdenciário, assistencial 
e/ou securitário. 

 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara, nos termos do parágrafo único do 
artigo 4º da Lei Estadual nº 15.503/05, que não possui em seu quadro, dirigentes, 
diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes, que sejam agentes 
públicos de poder, integrantes de órgão ou entidade da administração pública 
estadual, bem como, que sejam, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, 
adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes, 
da CONTRATANTE, com poder decisório.  
 
Parágrafo Segundo - Do mesmo modo, nos casos de prestação de serviços, nos 
termos dos artigos 5º C e 5º D da LEI Nº 6.019/74, a CONTRATADA declara ainda, 
que não possui em seu quadro, empregados, titulares ou sócios, que tenham com a  
AGIR, e/ou unidades geridas por ela, relação de vínculo empregatício, ou  que tenham 
prestado serviços na qualidade de empregado ou trabalhador sem o referido vínculo 
nos últimos 18 (dezoito) meses, à exceção dos aposentados. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO. 

O presente contrato poderá ser rescindido: 
 

a) Por resilição unilateral (desistência ou renúncia), desde que haja comunicação 
prévia, por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, com 
exceção da hipótese da extinção do Contrato de Gestão, conforme descrito na 
cláusula da vigência.  
 

b) Por resilição bilateral (distrato), não incorrendo em ressarcimento de perdas e 
danos para nenhum dos partícipes; 

 
c) Por dissolução (resolução), em decorrência de inadimplência de quaisquer 

cláusulas e condições, seja de forma culposa, dolosa ou fortuita, à qualquer 
tempo, desde que as infrações sejam comprovadas; caso em que poderá haver 
ressarcimento por perdas e danos, sem prejuízo das demais cominações 
contratuais e legais.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, o 
atraso na entrega, bem como infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do 
presente contrato, obrigará a parte infratora e seus sucessores, a reparação por 
perdas e danos causados, ficando estabelecida multa correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo da correção monetária definida segundo o 
índice do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ocorrida no 
período, até o adimplemento, sem prejuízo da rescisão e demais obrigações 
pactuadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

As Partes elegem o foro da comarca de Goiânia-GO, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de interpretação e aplicação 
deste contrato. 

 
 
Por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias, de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo subscrevem, para 
que se produzam seus efeitos legais. 

 
 

Goiânia, 08 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Paula da Silva 
Superintendente Executivo / AGIR 

CPF 894.828.751-68 

 Luiz Derlane Gonçalves Farias 
Procurador 5 ESTRELAS 

CPF 295.936.461-91 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nádia Nascentes Borges 
CPF: 101.670.256-60  

 
Ana Carolina Neres M. Ribeiro 
CPF: 019.761.911-81 
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ANEXO I 
 
 

 

Unidade HCN - Hospital de Enfrentamento à Covid  do Centro-Norte Goiano 

 Contratação de empresa para prestação de serviço de Vigilância Desarmada  pelo 
período de 180 dias 

Profissional Postos Cobertura 

Valor 
unitário por 

Postos 

Valor Mensal 
estimado 

Valor Total 
estimado -180 

dias 

Vigilante 12 

7 (sete) dias por 
semana, diurno das 

7h às 19h 

R$ 8.878,78 

R$ 
106.545,36 

R$ 639.272,16 

Vigilante 12 

7 (sete) dias por 
semana, noturno 

das 19h às 7h 

R$ 9.693,19 

R$ 
116.318,28 

R$ 697.909,68 

Profissional de 
referência 
motorizado 

1 

7x24 (sete dias por 
semana, vinte e 
quatro horas por 

dia) 

R$ 20.602,96 R$ 20.602,96 R$ 123.617,76 

Total estimado 25 - - 
R$ 

243.466,60 

R$ 1.460.799,60 

 
 
 
 

ANEXO II 
Especificações técnicas da contratação 

 
 
1. DO SERVIÇO CONTRATADO  
 
1.1. A empresa CONTRATADA deverá: 
 
a) Garantir o cumprimento das escalas de trabalho.  
b) Cumprir todos os direitos legais e trabalhistas constantes na convenção coletiva 
da categoria dos vigilantes ou outra aplicável as categorias e na legislação em vigor. 
c) Apresentar para o trabalho profissionais preparados e com o perfil funcional para 
o labor em unidade hospitalar.  
d)  Fornecer profissionais comprovadamente atualizados com o curso de formação 
de vigilante, conforme determina a legislação, expedidos por Instituições 
devidamente habilitadas e reconhecidas.  



 

      acnmr  13/17

  

e) Fornecer quando do início das atividades e anualmente, certidão negativa 
criminal de toda mão de obra oferecida para atuar na unidade hospitalar da 
CONTRATANTE. 
e) Responsabilizar-se pela disponibilização de efetivo dentro dos padrões 
desejados, inclusive para atender eventuais acréscimos ou decréscimos solicitados 
pela CONTRATANTE. 
f) Exigir conduta profissional, inclusive substituindo aquele que cometer falta 
disciplinar, qualificada como de natureza grave, ou que não possua perfil 
profissional adequado para atuar em unidade hospitalar.  
g) Atender imediatamente às solicitações da CONTRATANTE quanto às 
substituições da mão de obra.  
h) Apresentar por escrito o preposto da empresa junto a unidade de saúde, para fins 
de comunicação, retorno sobre o serviço prestado, comunicados administrativos 
entre outros. 
i) Efetuar a reposição da mão de obra nos postos de trabalho, em caráter imediato, 
no período máximo de 02 (duas) horas, em eventuais ausências.  
j) Estabelecer rotina de fiscalização dos serviços, em que os fiscais da 
CONTRATADA deverão, obrigatoriamente, inspecionar os Postos no mínimo 2 
(duas) vezes por dia, sendo uma vez no período diurno e uma vez no período 
noturno. 
k) Manter ininterruptamente o serviço de vigilância, com profissionais capacitados, 
nos locais indicados pela contratante, mesmo em estado de greve da categoria, ou 
de outras categorias que direta ou indiretamente interfira na execução do serviço, 
por meio de Plano de Contingência.  
l) Fornecer e substituir, mantendo condições favoráveis de uso, entre outros artigos, 
uniformes e seus complementos à mão de obra envolvida, de acordo com o clima 
da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo 
de Trabalho.  
m) Os radiocomunicadores devem ser de uso profissional, na proporção de 1 rádio 
com fone de ouvido para cada profissional, inclusive 03 (três) excedentes para 
utilização pela administração, devidamente homologados e autorizados pela 
ANATEL.  
n) Arcar isoladamente com os custos de quaisquer dos itens referidos no item 
anterior, inclusive com sua manutenção e reposição.  
o) Relatar formal e tempestivamente à CONTRATANTE toda e qualquer 
irregularidade ocorrida ou suspeita de ocorrência, quer nos Postos de Trabalho, 
quer em qualquer das dependências da CONTRATANTE onde houver prestação 
do serviço, sob pena de responsabilidade quanto à omissão de fatos.  
p) Cumprir as normas gerais referentes ao trabalho em ambiente hospitalar, no que 
se refere a treinamento, EPI, cobertura vacinal, NR-32 e demais normas aplicáveis. 
q) Apresentar Autorização de Funcionamento válido, conforme prevê a Lei Nº 7.102 
de 20/06/83 e Decreto Nº 89.056 de 24/11/83 e Portaria 3233/2012 do Ministério da 
Justiça.  
 
 
 
3. DA TABELA DE DISTRIBUIÇÃO POR TURNO 
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Profissional Postos Cobertura 

Vigilante 17 7 (sete) dias por semana, diurno das 07h 
às 19ª 

Vigilante 10 7 (sete) dias por semana, das 19h00 às 
7h 

Profissional de referência 
motorizado 

1 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia 

 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
4.1. Cumprir fielmente este ajuste, de modo que os serviços sejam realizados com 
segurança e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, 
de acordo com legislação em vigor.  
4.2. Fornecer os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se por todas as despesas e 
encargos, de qualquer natureza, exceto quando se tratar de atividades 
expressamente atribuídas a CONTRATANTE, segundo a lei, o Carta Cotação ou o 
contrato.  
4.3. Designar preposto responsável pelo atendimento à CONTRATANTE, lotado na 
cidade de Uruaçu, devidamente capacitado e com poderes para decidir e solucionar 
questões pertinentes ao objeto do contrato.  
4.4. Manter atualizados os dados bancários para os pagamentos e o endereço(s), 
telefone(s) e e-mail para contato.  
4.5. Solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o 
cumprimento das suas obrigações contratuais.  
4.6. Prestar os esclarecimentos solicitados relativamente à execução dos serviços. 
4.7. Acatar integralmente as exigências legais, bem como aquelas pela 
característica e natureza do local da prestação do serviço, inclusive providenciando 
a imediata correção das deficiências apontadas.  
4.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento deste contrato.  
4.9. Remeter todas as correspondências destinadas à CONTRATANTE recebidas 
por seus empregados e decorrentes da execução deste contrato ao Serviço de 
Protocolo da unidade, devidamente relacionados.  
4.10. Manter, durante toda a execução dos serviços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas neste contrato, devendo informar a superveniência de eventual ato ou 
fato que modifique aquelas condições.  
4.11. Efetuar o pagamento de multas, indenizações ou despesas impostas por 
órgãos fiscalizadores da atividade da CONTRATADA, bem como suportar o ônus 
decorrente de sua repercussão sobre o objeto deste contrato.  
4.12. Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços referentes aos 
serviços, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicação e 
autenticação do contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.  
4.13. Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os 
ônus daí decorrentes, necessariamente já incluídos no preço contratado, 
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE.  
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4.14. Encaminhar, junto com o documento de cobrança, sempre que for alterada, a 
relação dos empregados alocados à execução do contrato, com os respectivos 
dados pessoais e empregatícios.  
4.15. Encaminhar, sempre que solicitado pelos órgãos de controle e fiscalização as 
informações pertinentes a prestação do serviço objeto deste contrato.  
4.16. Pagar os salários dos empregados em obediência a legislação, respondendo 
pelo descumprimento dessa obrigação, inclusive as acessórias.  
4.17. Comprovar mensalmente a quitação das obrigações trabalhistas.  
4.18. Apresentar em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, plano de 
contingência para casos de greve geral e outras mobilizações sociais, com vistas a 
reforçar a proteção ao patrimônio e a segurança das instalações e eventualmente 
das pessoas que trabalham na unidade, incluindo, entre outros, seu compromisso 
de assegurar:  
 
a) a cobertura (e eventualmente o reforço) dos postos de vigilância.  
b) O deslocamento para o ambiente de trabalho de seus empregados (ocupantes 
dos postos de vigilância) em situações de paralisação parcial ou total dos serviços 
de transporte público. 
 
4.19. Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE, provocados por imprudência, imperícia, negligência, atrasos ou 
irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados.  
4.20. Comprovar a formação técnica da mão de obra oferecida por intermédio de 
certificados de cursos para formação de vigilantes, expedidos por instituições 
devidamente habilitadas e reconhecidas.  
4.21. Implantar, no prazo estabelecido no contrato o início dos serviços, com 
cobertura integral dos postos de trabalho e nos horários fixados pela escala de 
serviço. 
4.22. Identificar através de crachás os empregados contratados, cujo uso durante o 
tempo de permanência na unidade é obrigatório.  
4.23. Alocar vigilantes substitutos nos postos quando da realização dos 
treinamentos, sem ônus algum para a CONTRATANTE.  
4.24. Assumir, dirigindo petição ao juízo da causa, as ações que seus empregados, 
consumidores e credores promoverem, fazendo excluir a CONTRATANTE da 
relação processual quando chamada em litisconsórcio para responder solidária ou 
subsidiariamente, sob pena de não o fazendo, arcar com todas as despesas que a 
CONTRATANTE despender para sua defesa, inclusive diária, locomoção e 
honorário de advogados.  
4.25. Indenizar danos ou prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros. 
4.26. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja ela qual for, 
desde que praticada por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda 
que no recinto da unidade hospitalar da CONTRATANTE. 
4.27. Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas que venham a 
ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, fazendo constar no Livro 
de Ocorrência o fato.  
4.28. Prestar os serviços no estrito cumprimento do contrato e da legislação em 
vigor.  
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4.29. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de 
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, apresentando, 
mensalmente, para a CONTRATANTE a comprovação do recolhimento do FGTS e 
INSS referente à força de trabalho alocada, condicionando-se o pagamento da 
fatura.  
4.30. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os 
vigilantes, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias 
lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade de 
vigilância em geral.  
4.31. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, pertencentes ao 
acervo patrimonial da CONTRATANTE, bem como de propriedade de empregados 
ou terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.  
4.32. Submeter à aprovação da CONTRATANTE o Plano de Segurança para os 
locais onde prestará os Serviços.  
4.33. Estabelecer em parceria com a CONTRATANTE os pontos de controle de 
ronda, com utilização de coletores magnéticos, cujos relatórios deverão ser 
disponibilizados para a CONTRATANTE sempre que solicitado.  
 
5. CONDUTAS NOS POSTOS DE TRABALHOS  
 
5.1. Vigiar, fiscalizar, controlar, recepcionar, identificar, averiguar pretensões, 
prestar informações, orientar e encaminhar o público interno e externo – entrando 
ou saindo da unidade.  
5.2. Permitir, sem abordagem, o ingresso de pessoas que estejam portando o 
crachá de identificação, exceto quando não forem reconhecidas ou, em atitude 
suspeita. 
5.3. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, 
sem que estes estejam devida e, previamente, autorizados por responsável da 
unidade.  
5.4. Proibir a aglomeração de pessoas nas portarias, comunicando o fato ao 
responsável pelo serviço de vigilância no caso de desobediência.  
5.5. Efetuar revista em bolsas ou sacolas quando determinado e acompanhado por 
preposto da unidade, solicitando ao transeunte abrir sua própria bolsa, em 
abordagem discreta com polidez e respeito.  
5.6. Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas 
circunstâncias.  
5.7. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, 
adotando medidas de segurança.  
5.8. Prestar as informações que possibilitem a identificação e a imediata retirada do 
local de pessoas em desordem, evitando tumultuo e restabelecendo a ordem, 
quando da ocorrência de sinistros.  
5.9. Utilizar os equipamentos de defesa e imobilização, estritamente em legítima 
defesa, própria ou de terceiros e, na salvaguarda do patrimônio da unidade, após 
esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema.  
5.10. Colaborar e encaminhar, imediatamente, ao preposto da AGIR, responsável 
pela vigilância ou que for determinado, as Polícias Civil e Militar quanto as 
ocorrências de ordem policial dentro das instalações, facilitando no que for possível 
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a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 
acontecimento.  
5.11. Controlar a entrada e saída de equipamentos da unidade, conforme rotinas 
estabelecidas.  
5.12. Controlar a entrada e saída de veículos, de passeio ou carga, motorizados ou 
não, solicitando vistorias, identificando o motorista e anotando a placa, conforme 
rotinas estabelecidas.  
5.13. Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho.  
5.14. Comunicar imediatamente qualquer anormalidade verificada e todo 
acontecimento entendido como irregular e que atente contra o patrimônio da 
unidade, inclusive aqueles de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias.  
5.15. Registrar no Livro de Ocorrências as anormalidades que tiver conhecimento, 
ocorridas nas dependências da unidade.  
5.16. Repassar todas as informações relevantes e orientações recebidas para os 
vigilantes que estiverem assumindo os Postos nas trocas de turno.  
5.17. Fechar as entradas e saídas em situações de risco, quando emitido sinal de 
alerta, a fim de proteger a comunidade interna.  
5.18. Cumprir rigorosamente o percurso de ronda, percorrendo toda a área do 
imóvel sob sua responsabilidade, averiguando irregularidades e arrombamentos. 
5.19. Permanecer no Posto, não devendo se afastar de seus afazeres, 
principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros 
não autorizados.  
5.20. Receber e transmitir, de forma discreta, mensagens via rádio (HT).  
5.21. Desligar ou solicitar que sejam desligadas as luzes dos prédios durante a 
ronda noturna, que porventura estiverem desnecessariamente acesas, bem como 
acionar a equipe da manutenção para desligar aparelhos de ar-condicionado ligados 
fora do expediente.  
5.22. Encaminhar as correspondências recebidas para o Serviço de Protocolo da 
unidade, quando houver, exceto aquelas que exijam assinatura de recebimento que 
deverão ser recebidas pelo Protocolo.  
5.23. Encaminhar, imediatamente, ao preposto da CONTRATANTE, responsável 
pela vigilância ou que for determinado, para o devido atendimento as autoridades, 
fiscais e oficiais de justiça.  
5.24. Abrir e fechar portas ou portões sob sua responsabilidade nos horários 
preestabelecidos.  
5.25. Organizar filas, quando houver necessidade.  
5.26. Zelar, por sua apresentação pessoal, mantendo unhas e cabelos limpos e 
aparados, sapatos e coturnos engraxados, uniforme limpo e bem apresentável. 
5.27. Evitar manifestações, comportamentos festivos e brincadeiras entre pares, 
demais empregados, pacientes, acompanhantes ou quaisquer outras pessoas que 
possam desviar a atenção do posto de trabalho e/ou denegrir a imagem do serviço. 
5.28. Proibido o uso de celular nos postos de trabalho, podendo utilizar o telefone 
da guarita para recebimento de recado. 
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S) TERCEIRIZADO 
DE VIGILÂNCIA DESARMADA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGIR – ASSOCIAÇÃO DE 
GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM 
SAUDE E A EMPRESA 5 ESTRELAS 
SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 
 

 
Processo E-doc nº: 20210009.00031 
 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a AGIR – ASSOCIAÇÃO DE 

GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE, entidade sem fins lucrativos 
com personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social 
pelo Decreto Estadual nº 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS nº 1.073/18, declarada 
gestora temporária do HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO 
CENTRO-NORTE GOIANO (HCN), inscrita no CNPJ sob o nº 05.029.600/0007-91 
situado na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida Pará, bairro Jardim 
Eldorado, Uruaçu/GO, em conformidade ao Despacho nº 630/2021 – GAB/SES/GO 
e Ofício nº 2424/2021 – GAB/SES/GO, neste ato representada por seu 
Superintendente Executivo, Sr. Lucas Paula da Silva, infra-assinado, doravante 
denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa 5 ESTRELAS SISTEMAS 
DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 72.591.894/0002-23, com sede na Avenida Professor Venerando de Freitas 
Borges, nº 893, Quadra 11, Lote 03, Setor Jaó, CEP 74673-010, Goiânia/GO, por 
seus representantes legais ao final assinados, celebram o presente ADITIVO 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
Cláusula Primeira – DA FINALIDADE 

O presente Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo da vigência; alterar o 
CNPJ da CONTRATANTE de matriz para filial; incluir o número do Contrato de 
Gestão parágrafo § 13º na Cláusula Sexta; e retificar a data de encerramento da 
vigência contratual; passando a vigorar com a redação aqui apresentada, mantendo-
se as demais condições contratuais vigentes 

 
Cláusula Segunda – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Este Aditivo se fundamenta na Cláusula Oitava – Da Vigência e Cláusula 
Nona – Das Alterações, a qual prevê prorrogação da vigência, bem com alterações 
através de termo aditivo, e nos documentos justificadores, todos autuados no 
processo administrativo acima referenciado. 

 
 

Cláusula Terceira – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
Fica prorrogada a vigência contratual por 180 (cento e oitenta) dias, 

iniciando em 02/09/2021 e terminando em 28/02/2022, podendo ser prorrogado 
excepcionalmente, em caso de comprovada necessidade. 
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Parágrafo Único – A vigência deste contrato é vinculada à vigência do Contrato de 
Gestão, deste modo a extinção de um, opera, imediatamente, a extinção do outro, 
podendo ocorrer a qualquer tempo, não resistindo nenhum ônus para as partes na 
falta do cumprimento da totalidade do objeto aqui contratado, à exceção de saldo 
residual dos produtos entregues. 

 
Cláusula Quarta – DA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATANTE 

Com o presente aditivo, o contrato passa a vigorar a alteração do CNPJ da 
CONTRATANTE, conforme nova redação do preâmbulo deste instrumento, 
passando de 05.029.600/0002-87 para 05.029.600/0008-72.  

 
Cláusula Quinta – DA INCLUSÃO DO NUMERO DO CONTRATO DE GESTÃO 

Fica incluído no Parágrafo Décimo Primeiro da Cláusula Sexta do contrato 
primitivo, o número do Contrato Gestão, conforme redação a baixo: 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
(...) 
Parágrafo Décimo Terceiro – A CONTRATADA deverá fazer constar na 
Nota Fiscal: Hospital de Enfrentamento à COVID do Centro-Norte 
Goiano; processo e-doc nº 20210009.00031 e Contrato de Gestão 
Emergencial nº 22/2021 – SES 

 
 
Cláusula Sexta – DA RETIFICAÇÃO 

Faz-se necessário constar a retificação da data de encerramento da vigência 
contratual, descrita na Cláusula Oitava -  DA VIGÊNCIA do contrato de origem, onde 
referenciou-se equivocadamente a data de 01/09/2011, a qual retifica-se neste ato 
para 01/09/2021. 
 
Cláusula Sétima –– DO VALOR CONTRATUAL 

O valor contratual estimado para este aditivo é de R$ 1.460.799,60 (um 
milhão quatrocentos e sessenta mil setecentos e noventa e nove reais e 
sessenta centavos) e valor estimado mensal de R$ R$ 243.466,60 (duzentos e 
quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), 
conforme ANEXO I, parte integrante deste instrumento. 
 
Parágrafo Único – Os valores da contratação permanecem inalterados. 
 
Cláusula Oitava – DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Primitivo e seus aditivos, desde que não colidentes com os termos do presente 
Instrumento. 
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que se 
produzam seus efeitos jurídicos. 

 
 

 
Goiânia, 27 de agosto de 2021. 

 
 
 

Lucas Paula da Silva 
Superintendente Executivo / AGIR 

CPF: 894.828.751-68 

 
 
 

Luiz Derlane Gonçalves Farias 
Procurador 5 ESTRELAS 

CPF 295.936.461-91 
 

Testemunhas: 
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ANEXO I  

Unidade HCN - Hospital de Enfrentamento à Covid  do Centro-Norte Goiano 

 Contratação de empresa para prestação de serviço de Vigilância Desarmada  pelo 
período de 180 dias 

Profissional Postos Cobertura 
Valor 

unitário por 
Postos 

Valor Mensal 
estimado 

Valor Total 
estimado -180 

dias 

Vigilante 12 
7 (sete) dias por 

semana, diurno das 
7h às 19h 

R$ 8.878,78 
R$ 

106.545,36 
R$ 639.272,16 

Vigilante 12 
7 (sete) dias por 
semana, noturno 

das 19h às 7h 
R$ 9.693,19 

R$ 
116.318,28 

R$ 697.909,68 

Profissional de 
referência 
motorizado 

1 

7x24 (sete dias por 
semana, vinte e 
quatro horas por 

dia) 

R$ 
20.602,96 

R$ 20.602,96 R$ 123.617,76 

Total estimado 25 - - 
R$ 

243.466,60 
R$ 1.460.799,60 
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