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CONTRATO CELEBRADO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

 

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 017/2021/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, G I EMPRESA DE SEGURANÇA 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 07.473.476/0003-50, 

localizada na Rua Miracema, s/nº, Quadra 43 A, Lote 06, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia 

- GO, CEP: 74.911-440, neste ato representada pelo Sr(a) Izaias Junio Vieira, portador(a) do 

CPF/MF nº 852.336.331-91, 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 celebrou 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 Serviço de monitoramento eletrônico, através de fornecimento de mão de 

obra, para monitorar e controlar o sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), alarmes, 

controle de pertences de visitantes/acompanhantes/colaboradores (achados e perdidos) e 

claviculário, com manutenção preventiva e corretiva e realocação de equipamentos. 

 

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. 
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3.1 – Valor disposto no anexo I deste instrumento: R$33.262,00(trinta e três mil, duzentos e 

sessenta e dois reais). 

 

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)  
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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. 

 

 

____________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

__________________________________________________________ 
G I EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI 

(Izaias Junio Vieira) 

 

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 

 
 

G I EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI 

E 

AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO(s) DE MONITORAMENTO DE 
CÂMERAS (CFTV) E OUTRAS 
AVENSAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, 
INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 
E A EMPRESA G I EMPRESA DE 
SEGURANCA EIRELI. 

 
 
 

Processo E-doc nº: 20210009.00032 
 
 

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

INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE, sociedade civil sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo 
decreto estadual n°. 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de Assistência 
Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS n° 1.073/18, em obediência a Lei 
13.979/2020, declarada gestora temporária do HOSPITAL PARA 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN), inscrito no 
CNPJ nº 05.029.600/0007-91, estabelecida na Avenida Galdino Moreira de Souza, 
esquina com Rua Pará, nº 1230, Qd. Gleba, Lt. 01, Jardim Eldorado, Uruaçu – Goiás, 
CEP.: 76.400-000, 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 G I EMPRESA DE SEGURANCA 
EIRELI, com inscrição no CNPJ sob o nº. 07.473.476/0003-50, estabelecida na Rua 
Miracema, s/nº, Qd. 43 A, Lote 06, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 
74.911-440, doravante denominada CONTRATADA, neste ato por seu(s) 
representante(s) legal(is), ao final assinado(s) e identificado(s), celebram o presente 
CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
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); 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço(s) de monitoramento 
eletrônico, através de fornecimento de mão de obra, para monitorar e controlar o 
sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), alarmes, controle de pertences de 
visitantes/acompanhantes/colaboradores (achados e perdidos) e claviculário, com 
manutenção preventiva e corretiva e realocação de equipamentos, considerando 
todas as disposições legais pertinentes às especificidades do Serviço Contratado, 
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 
endereço da CONTRATANTE, 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 DESCRIÇÃO 
DO(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 – O ANEXO III consiste na SLA-SERVICE LEVEL AGREEMENT 
/ ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO, onde as partes (CONTRATANTE e 
CONTRATADA), acordam e definem os quesitos contratuais referentes a execução, 
entrega, responsabilidades, glosas e tudo que envolve o bom funcionamento do 
contrato. 
 
Parágrafo Quarto – 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 Quinto – 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 Sexto – 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; 
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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; 

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

 
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; 

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; 
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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$ 199.572,00 (cento e noventa e nove mil quinhentos e setenta 
e dois reais), 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 m ais 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 

Itaú 1591 14372-0 

 
 
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. 
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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 
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 – A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal: Processo 
de Compras E-Doc nº 20210009.00032 e Contrato de Gestão 22/2021/SES/GO. 
 

Parágrafo Oitavo – Para fins de pagamento deverá ser considerado a data de início 
da efetiva prestação de serviço. 
 
Parágrafo Nono – Do pagamento serão descontados os valores eventualmente 
aplicados em virtude de penalidade por descumprimento do contrato. 
 
Parágrafo Décimo – 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; 
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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. 

c) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da 
CONTRATADA. 

 
 

Parágrafo Décimo Primeiro – 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 Segundo   –  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 Terceiro – 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 Décimo Quarto – 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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Parágrafo Décimo Quinto – As glosas ocorrerão sempre em consonância com o 
ANEXO III – SLA.  
 
 
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, contados 
da data do dia 10/08/2021 a 05/02/2022, podendo ser prorrogado por prazos iguais e 
sucessivos, mediante expresso interesse das partes, através de aditivo, vedada a sua 
prorrogação automática. 
 
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, não podendo ultrapassar o 
limite total de 60 (sessenta) meses, incluindo suas eventuais prorrogações, com 
exceção dos casos em que a CONTRATADA detiver o monopólio ou exclusividade da 
atividade, ou ainda em casos excepcionais, autorizados pela CONTRATANTE, desde 
que devidamente justificados. 
 
 
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. 
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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 

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 30 (trinta) 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.  
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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 mensal 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. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Os CONTRATANTEs 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, 10 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Lucas Paula da Silva 

Superintendente Executivo / AGIR 

894.828.751-68 

 Izaias Junio Vieira 
Sócio Administrador / G.I. 

852.336.331-91 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

ANA CAROLINA 
NERES MARTINS 
RIBEIRO:01976191181

Assinado de forma digital 
por ANA CAROLINA 
NERES MARTINS 
RIBEIRO:01976191181

LUCAS PAULA DA 
SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por 
LUCAS PAULA DA 
SILVA:89482875168 
Dados: 2021.08.10 10:26:17 -03'00'

Darliane Tarray da Silva Assinado de forma digital 
por Darliane Tarray da Silva

IZAIAS JUNIO 
VIEIRA:85233633
191

Assinado de forma digital 
por IZAIAS JUNIO 
VIEIRA:85233633191 
Dados: 2021.08.10 17:29:03 
-03'00'
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ANEXO I 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item                                        Descrição do Serviço 

1 

 Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento 
eletrônico, através de fornecimento de mão de obra para monitorar e 
controlar o sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), alarmes, 
controle de pertences de visitantes/acompanhantes/colaboradores 
(achados e perdidos) e claviculário, com manutenção preventiva e 
corretiva e realocação de equipamentos, considerando todas as 
disposições legais pertinentes às especificidades do Serviço Contratado. 

 Descrição da 
cobertura 

 Quantidade de 
Postos 

Valor por Posto 

1.1 

Postos 07 dias por 
semana,  
24 horas por dia. 

02 R$ 16.631,00 

VALOR  MENSAL R$ 33.262,00 

VALOR TOTAL CONTRATUAL / 180 DIAS R$ 199.572,00 
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ANEXO II 
 

DESCRIÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO 
 
1. Objeto de Contratação 
 
Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento eletrônico, através 
de fornecimento de mão de obra, para monitorar e controlar o sistema de CFTV (Circuito 
Fechado de Televisão), alarmes, controle de pertences de 
visitantes/acompanhantes/colaboradores (achados e perdidos) e claviculário, com 
manutenção preventiva e corretiva e realocação de equipamentos, considerando todas as 
disposições legais pertinentes às especificidades do Serviço Contratado, constante nos 
ANEXOS. 
 
2. Especificações da Contratação 
 
2.1 A CONTRATANTE fornecerá as normas, diretrizes e informações necessárias para que 
os serviços sejam desempenhados de acordo com as condições e peculiaridades dos locais 
a serem atendidos pelo monitoramento eletrônico. 
2.2 É proibido repassar imagens a qualquer setor: interno ou externo sem autorização do 
Preposto da Contratante; 
2.3 A Contratada deverá garantir cobertura 24 h do serviço, objeto do contrato, 
considerando o quantitativo de câmeras disponibilizadas, garantindo dimensionamento de 
recursos humanos adequados para o número de câmeras a serem monitoradas, conforme 
TABELA I, responsabilizando-se por qualquer DANO provocado por ação ou OMISSÃO 
relativa às câmeras/imagens monitoradas. 
2.4 A Contratada deverá garantir cobertura considerando o quantitativo de postos, definidos 
abaixo: 

• 02 Postos 07 dias por semana, 24 horas por dia. 
 

TABELA I - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CFTV  
 

Equipamento Quantidade 

NVR de 32 câmeras 07 

Câmeras digitais speed dome 04 

Câmeras digitais dome 167 

Câmeras digitais bullet 06 

TV 41 polegadas 08 

Computador Workstation 02 

Computador servidor 01 

Controladora do sistema de controle de acesso 09 

Leitoras por RFID do sistema de controle de acesso 18 

Cancelas - Portaria 05 

 

Softwares 

Software de monitoramento das câmeras - Sim Next 

Software do controle de acesso - SoapAdm 

 
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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3.1 Garantir a prestação de serviços por meio de seu corpo de profissionais, devidamente 
qualificados e habilitados, comprovadamente com o curso de operador de central de 
monitoramento, expedidos por Instituições devidamente habilitadas; 
3.2 Fornecer certidão negativa criminal de toda mão de obra fornecida antes do início das 
atividades e anualmente; 
3.3 Atender imediatamente às solicitações quanto às substituições da mão de obra, 
entendida como inadequada para a prestação do serviço; 
3.4 Garantir cobertura do serviço, em caráter imediato, no período máximo de 02 horas, em 
eventuais ausências ou substituições; 
3.5 Garantir a continuidade dos serviços, de forma ininterrupta, independente de quaisquer 
eventualidades, devendo a Contratada apresentar Plano de Contingência para execução 
dos serviços; 
3.6 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízo materiais ou pessoais que, pela execução deste objeto, venha causar ao Hospital 
ou a terceiros; 
3.7 Garantir que os profissionais atuem devidamente uniformizados e identificados sob suas 
expensas; 
3.8 Garantir o fornecimento de radiocomunicadores profissionais, na proporção de 1 rádio 
com fone de ouvido para cada profissional, bem como, disponibilizar dois equipamentos 
para utilização da Contratante, devidamente homologados e autorizados pela ANATEL. 
3.9 Relatar formal e tempestivamente à Contratante toda e qualquer irregularidade ou 
suspeita de ocorrência nas dependências da Unidade, sob pena de responsabilidade legal 
quanto para omissão de fatos relevantes e/ou sinistros. 
3.10 A Contratada deverá aderir ao Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança do 
Paciente, exercendo as atividades de acordo com o padrão Associação Goiana de 
Integralização e Readaptação – AGIR, bem como Gerenciando Riscos e Planos de 
Contingências. 
3.11 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de reparação de DANO de qualquer 
natureza, desde que praticada por seus empregados durante a execução dos serviços. 
3.12 Responsabilizar-se por dano e desaparecimento de quaisquer bens materiais da 
Contratante, bem como, de propriedade de empregados ou terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato. 
3.13 Acionar imediatamente o Serviço de Vigilância e acompanhar pelo sistema de 
monitoramento, quando da constatação de ingresso de pessoas que não estejam portando 
crachá/etiqueta de identificação, ou que não forem reconhecidas ou, em atitude suspeita, 
aglomerações de pessoas, vendedores, ambulantes e assemelhados nas instalações. 
3.14 Colaborar com órgãos de segurança pública nas ocorrências de ordem policial dentro 
das instalações, facilitando no que for possível a atuação destes, inclusive na indicação de 
testemunhas presenciais de eventual acontecimento. 
3.15 Realizar consultas através das placas dos veículos suspeitos estacionados na 
Instituição, no intuito de identificar veículos roubados. 
3.16 Comunicar imediatamente qualquer anormalidade verificada e todo incidente 
entendido como irregular e que atente contra o patrimônio da Unidade, 02 poqueles de 
ordem funcional, bem como, qualquer evento que impacta na operacionalização da rotina, 
para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias registrando em 
meio eficaz e de fácil acesso pela Contratante. 
3.17 Repassar todas as informações relevantes e orientações recebidas para os 
operadores que estiverem assumindo os postos nas trocas de turno. 
3.18 Receber e transmitir, de forma discreta, mensagens via radiocomunicador. 
3.19 Monitorar os sistemas de alarme de incêndio e botões de pânico, acionando a 
vigilância e demais setores pertinentes. 
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3.20 A Contratada poderá fazer uso do parque tecnológico da Contratante para execução 
dos serviços, ou caso opte por parque tecnológico (equipamentos e/ou software) distinto do 
fornecido, atender minimamente a tecnologia existente e deverá submeter a aprovação da 
Contratante. 
3.21 A Contratada garantirá as Manutenções Preventivas nos Equipamentos inseridos na 
TABELA I, conforme cronograma a ser divulgado pela contratante, EXCETO Equipamentos 
do tipo SERVIDORES, bem como atualização dos softwares; 
3.22 É de responsabilidade da Contratada, cadastrar Acesso Biométricos de colaboradores 
visando permitir a entrada e saída de locais controlados por biometria, exclusivamente, por 
demanda via chamado. 
3.22.1 A Contratante informará os tempos para atendimento de tais solicitações, cujo 
descumprimento poderá ser objeto de Glosa. 
3.22.2 A Contratante, disponibilizará software para solicitação de ordem de serviço, bem 
como capacitará os colaboradores da Contratada. 
3.23 Manter confidencialidade de todas as informações inerentes e averiguadas pelo 
serviço. 
3.24 Garantir que não haja troca de turno às 07h00 e às 19h00. 
3.25 A Contratada deverá enviar mensalmente o relatório de atividades executadas 
juntamente à Nota Fiscal. O pagamento será processado, conforme rotina, somente, após 
a validação do relatório e aplicação das respectivas glosas, caso houver; 
3.26 Na inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos pela contratada, ou 
quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste, estará 
a mesma sujeita as seguintes penalidades: advertência, notificação e rescisão do contrato. 
3.27 Disponibilizar a escala mensal de serviço. 
3.28 A CONTRATADA se responsabilizará por qualquer dano, inclusive ambiental 
produzido, por culpa ou dolo de seus prepostos contratados ou subcontratados, 
respondendo pelos reparos e penalidades estipuladas em lei; 
3.29 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, tributários e outros resultantes da execução do contrato. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
4.1 A Contratante garantirá a manutenção dos equipamentos denominados SERVIDORES, 
bem como a atualização dos softwares disponibilizados para prestação do serviço, objeto 
do contrato; 
4.2 A Contratante fornecerá alimentação, conforme prática interna, aos colaboradores da 
Contratada; 
 
5. Aspectos Legais: 
5.1 Garantir Cumprimento das normas que regem o Serviço de Monitoramento, bem como 
a categoria de recursos humanos responsáveis pela operacionalização do Serviço; 
5.2 Garantir requisitos da Lei 7.102/83, ANATEL (Lei 5.070/66 e Lei 11.652/08), CFTV (Leis 
8.367/05 e 9.830/16), CLT e Normas Regulamentadoras aplicáveis. 
 
6. Glosas: 
6.1 Será objeto de glosa as seguintes situações: 

• Tempo superior a duas horas para reposição de recursos humanos previstos na 
escala de trabalho. Para esta situação, será considerado o valor hora/posto. 

• SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT / ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO, 
conforme descrito no ANEXO IV, que se trata da medição da qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, a qual será feita por meio de sistema de pontuação, cujo 
resultado definirá o valor mensal a ser pago no período avaliado. O SLA pactuado não 
isenta a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sanções legalmente previstas. 
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ANEXO III 
ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – 

SLA 
 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica estabelecido entre as partes o Acordo de Nível de Serviço – SLA 

o qual tem por objetivo medir a qualidade dos serviços prestados pela 

CONTRATADA; 

A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA 

será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor 

a ser pago. 

As situações abrangidas pelo SLA se referem a fatos cotidianos da 

execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das demais 

responsabilidades ou sanções legalmente previstas. 

A CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos e metodologia 

de avaliação durante a execução contratual sempre que o novo sistema se 

mostrar mais eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a 

CONTRATADA. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS 

O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhará 

a execução dos serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela 

CONTRATADA. 

Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, 

o Fiscal do Contrato notificará o preposto da CONTRATADA para que esta 

solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos. 

A notificação quanto a existência de irregularidades na execução do 

contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação 

ou da reincidência do fato. 

Constatando irregularidade passível de notificação por escrito, o Fiscal 

do Contrato preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau 

de pontuação, o dia e a hora do acontecido; 

O termo de notificação será apresentado ao preposto da 

CONTRATADA, o qual, constatando a ocorrência, deverá atestar de pronto, 

seu “visto” no documento, que ficará sob a guarda do Fiscal do Contrato. 
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Havendo divergências quanto à veracidade dos fatos, deverá o preposto 

da CONTRATADA registrar suas razões de forma fundamentada. 

Em até cinco dias úteis posteriores à notificação, a CONTRATADA 

deverá manifestar suas argumentações faces à Notificação da 

CONTRATANTE, que poderá ser mérito de glosa na fatura subsequente ao 

mês da ocorrência; 

A CONTRATADA, de posse das informações repassadas pelo Fiscal 

do Contrato, emitirá fatura mensal relativa aos serviços prestados, abatendo 

do valor devido pela CONTRATANTE, os descontos relativos à aplicação do 

Acordo de Nível de Serviços, no que couber. 

 

3. DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

O sistema de pontuação destina-se a verificar por meio de 

amostragem a qualidade dos serviços da CONTRATADA; 

As ocorrências estão definidas em dois níveis de graduação, 

atribuindo- se a cada nível uma pontuação determinada, conforme TABELA 1. 

Para cada item do TIPO DE OCORRÊNCIA em caso de incidência 

da contratada, será atribuído o valor da infração, de acordo com o TIPO. 

 

TABELA 1 

OCORRÊNCIAS 

(Análise mensal) 

Valor da 

infração 

Ocorrências tipo 01 (Parcialmente conforme) 

Definição: Situações evidenciadas que atendem parcialmente os requisitos 

da prestação dos serviços, mas que podem comprometer sua realização de 

maneira satisfatória. 

Não entregar as evidências das tratativas das reclamações 

formuladas em até 48h – por notificação. Fechamento mensal. 

01 ponto 

Não disponibilizar a escala mensal de serviço e/ou não garantir o 

cumprimento das escalas de trabalho – por notificação. Fechamento 

mensal. 

01 ponto 

Não fornecer quando do início das atividades e anualmente, certidão 

negativa criminal de toda mão de obra – por notificação. Fechamento 

mensal. 

01 ponto 

Não participação nos treinamentos de qualidades previamente 

acordados, conforme cronograma estabelecido pela CONTRATANTE 

– por notificação. Fechamento mensal. 

01 ponto 
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Não haver inspeção pelo fiscal da CONTRATADA dos Postos no mínimo 

2 vezes por dia, sendo uma vez no período diurno e uma vez no período 

noturno – por notificação. Fechamento mensal. 

01 ponto 

Não fornecer 1 radiocomunicador com fone de ouvido para cada 

profissional e/ou utilizar radiocomunicador não homologado e não 

autorizado pela ANATEL – por notificação. Fechamento mensal. 

01 ponto 

Não realizar manutenção preventiva nos equipamentos de CFTV, exceto 

equipamentos do tipo servidores, bem como atualização dos softwares 

– por notificação. Fechamento mensal. 

01 ponto 

Fornecer profissional sem crachá de identificação – por notificação. 

Fechamento mensal. 

01 ponto 

Não relatar formalmente e tempestivamente toda e qualquer 

irregularidade ocorrida ou suspeita de ocorrência, quer nos Postos de 

Trabalho, quer em qualquer das dependências da unidade – por 

notificação. Fechamento mensal. 

01 ponto 

Não efetuar a reposição da mão de obra no posto de trabalho, em 

caráter imediato – > 15 minutos e ≤ 02 horas – por notificação. 

Fechamento mensal. 

01 ponto 

Ocorrências tipo 02 (Não conforme) 

Definição: Situações evidenciadas que não atendem os requisitos da 

prestação dos serviços e que comprometem o atendimento do serviço. 

Não efetuar a reposição da mão de obra no posto de trabalho, em 

caráter imediato – ≥ 02 horas – por notificação. Fechamento mensal. 

02 pontos 

Não se sujeitar a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

CONTRATANTE para acompanhamento da execução do contrato – por 

notificação. Fechamento mensal. 

02 pontos 

Não prestar todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e/ou 

não atender as reclamações formuladas em até 01h – por notificação. 

Fechamento mensal. 

02 pontos 

Fornecer profissional sem uso de uniforme – por notificação. 

Fechamento mensal. 

02 pontos 

Fornecer profissional sem o curso de operador de central de 

monitoramento expedidos por instituições devidamente habilitadas e/ou 

sem realização de Treinamento Introdutório ministrado pela 

CONTRATANTE – por notificação. Fechamento mensal. 

02 pontos 

Não atender imediatamente à solicitação de substituição de mão de obra 

– por notificação. Fechamento mensal. 

02 pontos 
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Repassar imagens a qualquer setor: interno ou externo sem autorização 

do Preposto da CONTRATANTE e/ou não manter confidencialidade de 

todas as informações inerentes e averiguadas pelo serviço – por 

notificação. Fechamento mensal. 

02 pontos 

Não realizar o cadastro biométrico de colaboradores conforme demanda 

via chamado repassado e prazo estipulado pelo CONTRATANTE – por 

notificação. Fechamento mensal. 

02 pontos 

Uso de celular nos postos de trabalho – por notificação. Fechamento 

mensal. 

02 pontos 

Profissionais sem o devido conhecimento dos nossos documentos da 

Qualidade, inclusive do Setor de Monitoramento e/ou não executar 

02 pontos 

corretamente os procedimentos descritos nestes documentos e/ou não 

preencher corretamente os documentos da Qualidade – por notificação. 

Fechamento mensal. 

 

Não realizar acompanhamento, marcações, proteções das imagens das 

câmeras relacionadas a ocorrências relevantes e fatos repassados pelo 

proposto da CONTRATANTE – por notificação. Fechamento mensal. 

02 pontos 

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO 

A pontuação para cada ocorrência será atribuída uma única vez no 

período avaliado, conforme os critérios definidos; 

Para fins de definição do percentual para aplicação da glosa, será 

considerado a soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no 

período de avaliação, conforme TABELA 2. 

Informamos que para aplicação do percentual de glosa, será 

concedido carência de sessenta dias a partir do início das atividades, 

considerando a transição e implantação dos serviços contratados. 

Durante este período, as medições serão realizadas para fins de 

controle da CONTRATANTE. 

TABELA 2 

Pontuação Ajuste no pagamento 

05 pontos Desconto de 1% sobre o valor total da fatura mensal 

06 pontos Desconto de 2% sobre o valor total da fatura mensal 

07 pontos Desconto de 3% sobre o valor total da fatura mensal 

08 pontos Desconto de 4% sobre o valor total da fatura mensal 

09 pontos Desconto de 5% sobre o valor total da fatura mensal 

10 pontos Desconto de 6% sobre o valor total da fatura mensal 

11 pontos Desconto de 7% sobre o valor total da fatura mensal 
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12 pontos Desconto de 8% sobre o valor total da fatura mensal 

13 pontos Desconto de 9% sobre o valor total da fatura mensal 

≥14 pontos Desconto de 10% sobre o valor total da fatura mensal, sem prejuízo 

de avaliação pela CONTRATANTE, de rescisão contratual. 

 

5. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

Os pagamentos pela prestação do serviço poderão se suspensos, não 
sendo permitida à CONTRATADA, emitir Nota Fiscal relativo aos serviços 
prestados até que a condição tenha dado causa, seja normalizada. 

Os documentos elencados abaixo, constam no rol de exigências com 
previsão legal (legislações trabalhista e afins), bem como nas recomendações da 
Secretaria de Estado de Saúde e demais órgãos de controle externo: 

 
Documentos exigidos pelo Recursos Humanos: 

• Certificado do curso para operação de CFTV; 

• Ficha de registro do empregado; 

• Cédula de Identidade; 

• CPF; 

• Comprovação de escolaridade frente e verso (Diplomas, Certificados, Cursos técnicos); 

• Certificação de especialista frente e verso (para funções específicas). Na condição de 

médicos, deverá apresentar o título de especialista emitido pelo CREMEGO; 

• Carteira de Registro Profissional válida (frente e verso); 

• Certidão Negativa de conduta Ético-Profissional, emitida pelo conselho; 

• Certidão Negativa de tesouraria, emitida pelo conselho; 

• Comprovante de endereço com CEP do mês vigente; 

• Cópia do cartão e-CPF – Certificado Digital (para cargos específicos); 

• Cartão de vacinas atualizado – Cópia individual (Hepatite B, Tríplice viral ou dupla viral, 

Febre Amarela, Influenza, Difteria/Tétano); 

• ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) 

• Ordem de serviço; 

• Ficha de EPI individual; 

• PPRA e PCMSO (Ambos válidos para o ano vigente); 

• Lista de treinamentos realizados até o 3º dia útil do mês. 

• Todos os documentos deverão ser cópias legíveis sem recortes, e ser entregues na 

formalização de pessoal. Não aceitamos documentações incompletas. 

• Enviar a relação do quadro mensal de terceiros que prestam serviço na Unidade (ativos e 

inativos) até o 5º dia útil do mês. 

• Não poderá ser sócio de nenhuma empresa prestadora de serviço na unidade. 

• Documentos deverão ser entregues na Formalização de Pessoal em meio físico (cópias 
legíveis) em até 48h úteis antes da data do Treinamento Introdutório. Não será aceito 
documentações enviadas eletronicamente. 
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• Relação mensal dos Exames Periódicos e Comprovante de Imunização atualizado. 

• Agendar a participação no Treinamento Introdutório de acordo com o cronograma. 

• Realizar obrigatoriamente o Treinamento Introdutório (antes de iniciar as atividades). 
 
Documentos exigidos com fins fiscais e de Controle Externo: 

• Nota Fiscal constando a competência da despesa/serviços prestados discriminadamente; 

◦ Relatório de atividades dos serviços prestados, conforme abaixo: 

▪ Detalhamento dos serviços prestados por competência, devidamente atestado pelo 
representante legal da contratada, constando identificação: nome, matrícula, cargo e nome da 
Instituição (CNPJ); 
 
Certidões Negativas: 

• Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual, Municipal, válidas até a data do pagamento. 

◦ Caso não seja possível, a contratada deve justificar/declarar os motivos. 
 
Gestão da Qualidade: 

• Análise e proposição de ações para as quebras de contrato pactuadas entre fornecedores e 
clientes internos, no prazo e qualidade estabelecidos pelo PEQui; 

• Ações e indicadores do risco alimentadas e com evidências no prazo e qualidade exigidos pelo 
PEQui; 

• Ações e práticas voltadas à obtenção/manutenção dos selos de certificação que por ventura 
forem definidos pela instituição, no prazo e qualidade exigidos pelo PEQui; 

• Ações e demandas que envolvem o tema de Gestão de Pessoas, propiciando a melhoria 
conjunta das práticas para desenvolvimento humano, no prazo e qualidade exigidos pelo PEQui 
e GERH; 

• Ações e demandas do planejamento estratégico da instituição, possibilitando o alcance da 
visão e o cumprimento da missão e valores, no prazo e qualidade exigidos pelo PEQui e 
GPLORC; 

• Alimentação e análise crítica dos indicadores do serviço de imagem no prazo e qualidade 
exigidos pelo PEQui; 

• Inserir documentação padronizada de seus protocolos, registros, políticas e práticas e mantê-
las em vigência, conforme prazos e qualidade exigidos pelo PEQui; 

• Participar ativamente das reuniões da Qualidade para as quais forem solicitadas a presença 
do serviço, principalmente a padronizada na terceira quarta-feira mensal, das 10h às 12h, e 
contribuir com as ações pactuadas; 

• Compartilhar com suas equipes sobre os temas Planejamento Estratégico, Qualidade, Gestão 
à Vista, e outros assuntos que se fizerem pertinentes na avaliação da instituição e evidenciar 
com ata de reunião/lista de presença enviada mensalmente ao NQSP por e-mail; 

• Criar plano de ação para possíveis notificações da gestão ambiental e evidenciar o atendimento 
ao preconizado; 

• Responder demandas dos usuários intermediadas pelo SAU/Ouvidoria no prazo e qualidade 
exigidas pela GQUALI; 

• Cumprir as políticas institucionais e apresentar lista de presença, sempre que necessário, da 
atualização sobre os temas aos colaboradores; 

• Contribuir na confecção de fluxos, protocolos e projetos de melhoria contínua e excelência 
operacional, conforme demandas pactuadas pela Alta Direção do HUGOL; 

• Participar ativamente da proposição de melhorias nas tratativas de eventos adversos e 
cumprir integralmente os protocolos de segurança do paciente da instituição. 
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