PROCESSO SELETIVO Nº 004/2018-HEELJ

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, associação sem fins lucrativos, inscrito no
CNPJ sob o nº 18.972.378/0002-01, qualificado como Organização Social no âmbito do Estado
de Goiás pelo Decreto nº 8.075/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar Processo Seletivo objetivando a Contratação de empresa especializada em
consultoria, com foco na manutenção de Programas de Qualidade e Auditoria Interna, por
meio de educação continuada dentro da metodologia da Organização Nacional de
Acreditação (ONA), contemplando a manutenção de processos atuais, implantação de
novos processos, realização de educação continuada e preparação para

Auditoria

Diagnóstica no Processo de Acreditação Hospitalar, e com objetivo de posterior
Certificação de Acreditação com Base no Manual vigente de Acreditação Hospitalar – ONA
(Organização Nacional de Acreditação), Nível 2, nas condições e especificações constantes
do presente edital e seus anexos, a serem prestados no Hospital Estadual Ernestina Lopes
Jaime-HEELJ, localizado na Rua Pireneus s/n, Centro, Pirenópolis – GO, sob gestão do IBGH,
nos termos do Contrato de Gestão no 004/2014-SES-GO.

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
1.1. Prazo de publicidade do presente processo seletivo será do dia 22 de junho de 2018 ao
dia 27 de junho de 2018.
1.2. A data para a entrega dos envelopes da habilitação e da proposta será dia 27 de junho de
2018, das 08:00h às 09:00h.
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1.3. O Local da entrega dos envelopes referenciados no item 1.2 será na Sede do IBGH, situado
na Avenida Areião no 595, Qd.17, Lt. 23, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-Goiás, CEP: 74.820370.
1.4. A sessão de abertura dos envelopes acontecerá no dia 27 de junho de 2018 a partir das
09:15h.
1.5. Os envelopes poderão ser enviados por meio postal, contudo os mesmos devem chegar no
endereço informado no item 1.3 com antecedência de 01 (um) dia da data prevista no item 1.2.
1.6. Serão somente considerados os envelopes enviados por meio postal, aqueles que
chegarem no endereço do item 1.3 dentro do prazo previsto no item 1.5, não sendo aceito a data
de postagem para contagem da tempestividade.

2. PARTICIPAÇÃO:
2.1. Podem participar do presente Processo Seletivo os interessados que atendam a todas as
condições e exigências deste Edital.
2.2. Não será admitida neste processo a participação de empresas, na qualidade de
proponentes, que:
a) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública em suspenso,
ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
c) Estrangeiras que não funcionem no País.

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
3.1. As empresas interessadas, em participar deste procedimento de seleção, deverão
apresentar simultaneamente, no dia e horário estabelecidos, os seguintes documentos,
distribuídos em 02 (dois) envelopes lacrados, distintos, opacos, devidamente fechados e
rotulados, identificados como “Envelope 1”, “Envelope 2”.
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3.2. Os envelopes referidos no subitem 3.1 deverão estar rotulados externamente com os
seguintes informes:

ENVELOPE 01: HABILITAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR.
PROCESSO SELETIVO Nº.004/2018-HEELJ
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ.

ENVELOPE 02: PROPOSTA
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR.
PROCESSO SELETIVO Nº. 004/2018-HEELJ
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ.

3.3. ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO:
3.3.1. Quanto à habilitação jurídica, do fornecedor, serão exigidos os documentos listados
abaixo:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado
dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
b) Cédula de Identidade e CPF do representante legal da instituição ou de seu procurador,
mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-lhe
amplos poderes de representação em todos os atos e termos do procedimento;
b.1) Documentações dos sócios cotistas ou documento que comprove vínculo empregatício com
a empresa participante;
c) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
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d) Prova de Inscrição Estadual, caso não possua, juntar declaração do representante legal da
empresa de que não é contribuinte Estadual;
e) Comprovante de Contribuinte Municipal, caso não possua, juntar declaração do representante
legal da empresa de que não é contribuinte Municipal;
f) Declaração de conhecimento dos termos do edital de chamamento, firmada pelo
representante legal da proponente (modelo anexo);
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de
Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de
Goiás;
i) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de
Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;
j) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a
Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
k) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal;
l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal
nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior
do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).
m) Certidão de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não superior a 30 dias corridos da emissão.
3.3.2. A comprovação da qualificação técnica, do fornecedor deverá se dar nos termos abaixo:
a) A qualificação Técnica deverá ser comprovada mediante a apresentação de, no mínimo 01(um)
atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com certificação
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ONA,

comprovando que a empresa participante já prestou satisfatoriamente serviços

compatíveis com o objeto deste processo seletivo.
3.3.2.1. Observando-se que não há obrigatoriedade de que todos os serviços objeto do presente
certame estejam contemplados em apenas um atestado/declaração. É permitida apresentação
de um atestado para cada sub objeto a ser contratado. Ressaltando-se a necessidade de
comprovação da qualificação técnica em todas as áreas de atuação.
3.3.2.2. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo: o nome da empresa/órgão
contratante, o nome do responsável por sua emissão e telefone para contato, caso necessário.
Ficando facultado ao IBGH, caso entenda necessário, realizar diligência(s) a fim de verificar a
autenticidade e a veracidade do atestado/declaração.

3.4. ENVELOPE 02: PROPOSTA: A Proposta deve ser enviada nos termos exigidos neste
Edital, redigida com clareza, em língua portuguesa, devendo ainda necessariamente:
a) Conter todos os itens técnicos de acordo com o Termo de Referência, com seus respectivos
preços, inclusive todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste
Processo Seletivo;
b) O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
apresentação da proposta.
3.4.1. Nos preços devem ser consideradas todas as despesas necessárias para o atendimento
do objeto do contrato (mão de obra, uniformes, EPIs, insumos, ferramentas, etc.), bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente.
3.4.2. A Proposta deverá conter ainda, quaisquer outras informações afins que julgar
imprescindíveis para a correta análise da proposta.
3.4.3. A avaliação das propostas será feita com a observância no conjunto de melhor técnica e
preço relativos aos serviços e estrutura ofertados.
3.4.4. Poderão ser desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital.
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3.4.5. A não apresentação da totalidade dos documentos exigidos no dia 27 de junho de 2018,
ou ainda a apresentação de documentos vencidos, poderá importar em imediata inabilitação do
proponente.

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. Toda a documentação mencionada no item 3 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA deverá ser
entregue no local e nas datas previstas no item 1 deste Instrumento.
4.2. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá no local descrito no item 1.3.
4.3. Todas as empresas que apresentarem proposta para a presente convocação poderão se
fazer representar por dirigente ou por procurador mediante instrumento público ou particular,
com firma reconhecida em cartório, conferindo-lhe amplos poderes de representação em todos
os atos e termos do procedimento.
4.4. Iniciada a sessão pública de abertura dos envelopes, não será permitido o credenciamento
de retardatários.

5. JULGAMENTO E ANÁLISE:
5.1. O Processo Seletivo será processado e julgado, e serão classificadas as propostas que
estiverem de acordo com os critérios de avaliação constantes deste Processo Seletivo.
5.2. Serão desclassificadas as propostas de preços:
a) Que não atendam às exigências deste Processo;
b) Que não apresentem os documentos conforme solicitados no item 3 deste Edital;
c) Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.
5.3. Será considerado a proposto mais vantajosa aquela que apresentar o menor valor GLOBAL
para fornecimento dos itens constantes no Anexo I.
5.4. O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR publicará em seu website
institucional www.heelj.org.br a empresa vencedora.
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5.5. O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR poderá, a qualquer tempo que
anteceda a celebração do instrumento contratual e a seu exclusivo critério, cancelar o Processo
Seletivo, sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.
5.6. Após publicação de resultado, será concedido prazo de 01 (um) dia útil para interposição de
recurso escrito e protocolado na Sede do IBGH, situada na Avenida Areião no 595, Qd.17, Lt. 23,
Setor Pedro Ludovico, Goiânia-Goiás, CEP: 74.820-370, contendo qualificação das partes e
razões recursais, sendo este julgado pela GESTÃO DE CONTRATOS num prazo de até 05
(cinco) dias úteis, estando a decisão disponível em setor jurídico da Unidade.
5.7. Havendo interposição recursal, será automaticamente suspenso o prazo para homologação
insculpido no subitem 6.2, até que haja julgamento do mérito recursal, e confirmação da empresa
vencedora.

6. CONTRATO:
6.1. As obrigações decorrentes do presente processo seletivo serão formalizadas através da
assinatura de contrato de prestação de serviços, do qual fará parte, independentemente de
transcrição, o presente Edital, seus anexos e a proposta do Contratado, no que couber.
6.2. Após a homologação do chamamento, o proponente vencedor será convocado por escrito,
para, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, apresentar novas certidões de regularidade e, sendo
estas válidas, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual.
6.3. A minuta poderá, a critério do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, ser
encaminhada por e-mail.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1. É assegurado ao INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, o direito de
revogar ou anular, no todo ou em parte, o presente processo seletivo, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
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7.2. É facultado ao INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, em qualquer fase
do presente Processo Seletivo, promover diligências com o fim de esclarecer ou complementar
a instrução do processo.
7.3. As decisões referentes a este Processo Seletivo poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação
no www.heelj.org.br.
7.4. Os casos não previstos neste Edital serão decididos exclusivamente pelo INSTITUTO
BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR.
7.5. As empresas vencedoras deste processo deverão apresentar as seguintes certidões, a título
de pagamento pelo serviço prestado:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de
Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de
Goiás;
c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa
de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a
Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal
nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho [Tribunal Superior
do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);
7.6. Integram o presente Instrumento os seguintes ANEXOS:
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DESTE EDITAL.
Goiânia, 21 de junho de 2018.

_____________________________________________
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar
Bruno Pereira Figueiredo
Presidente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada em consultoria, com foco na manutenção de Programas
de Qualidade e Auditoria Interna, por meio de educação continuada dentro da metodologia da
Organização Nacional de Acreditação (ONA), contemplando a manutenção de processos atuais,
implantação de novos processos, realização de educação continuada e preparação para
Auditoria Diagnóstica no Processo de Acreditação Hospitalar, e com objetivo de posterior
Certificação de Acreditação com Base no Manual vigente de Acreditação Hospitalar – ONA
(Organização Nacional de Acreditação), Nível 2, atendendo assim ao Contrato de Gestão nº

004/2014 e 1º Termo Aditivo, celebrado entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado
da Saúde, e o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar tendo como objeto a formação de parceira
para a execução das atividades de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços
de saúde no do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime – HEELJ, localizado na Rua
Pirineus S/N, em Pirenópolis (GO).
1.2. Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de concordância
das partes.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH é uma associação sem fins lucrativos,
qualificada como organização social por diversos entes da Federação, e que tem por objeto a gestão
de unidades de saúde em parceria com o Poder Público, e tem como vocação cuidar da saúde das
pessoas. Para tanto, utiliza a gestão como o principal instrumento a fim de realizar e sustentar essa
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vocação, gerenciando unidades de saúde de variados perfis e portes, localizadas em diversos estados
da federação.
2.2. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH celebrou com o Governo do Estado de Goiás,
por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SES-GO, o Contrato de Gestão nº 004/2014 e
Termo Aditivo, que tem como objeto a execução das atividades de gerenciamento e
operacionalização das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual de
Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime - HEELJ.
2.3. A contratação de empresa especializada em consultoria, com foco na manutenção de Programas
de Qualidade e Auditoria Interna, por meio de educação continuada dentro da metodologia da
Organização Nacional de Acreditação (ONA), contemplando a manutenção de processos atuais,
implantação de novos processos, realização de educação continuada e preparação para
Auditoria Diagnóstica no Processo de Acreditação Hospitalar, e com objetivo de posterior
Certificação de Acreditação com Base no Manual vigente de Acreditação Hospitalar – ONA
(Organização Nacional de Acreditação), Nível 2.

2.4. Por meio da identificação das vulnerabilidades e dos pontos fortes das instituições hospitalares,
os processos de acreditação proporcionam um verdadeiro estímulo à mudança de hábitos e de
mobilização dos recursos humanos da instituição para a melhoria contínua dos processos e
manutenção das organizações acreditadas.
2.5. A Unidade de Saúde foi acreditada pela ONA no Nível 1 e deve manter essa certificação nos
próximos 12 meses e empreender meios necessários para obter a acreditação ONA Nível 2, de forma
à atender à expectativas da SES/GO em relação aos níveis de exigência de um serviço assistencial de
excelência.
2.6. Na manutenção da acreditação e na implantação de novos processos para obtenção da
Acreditação ONA Nível 2. Nesse nível a gestão integrada, envolve o acompanhamento das barreiras
de segurança definidas, dos principais processos desenhados e dos protocolos implantados, e deve
existir uma análise crítica dos controles de processo e análise de resultados, assim como de processos
e de protocolos assistências, com o estabelecimento de planos de ação e de melhorias.
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2.7. A manutenção da acreditação e a busca da elevação de nível possibilita a introdução da gestão
de qualidade como ferramenta permanente de aprimoramento institucional, maior eficiência e
efetividade dos atendimentos, bem como a racionalização da utilização de recursos humanos,
financeiros e tecnológicos, o desenvolvimento e otimização dos recursos humanos, a utilização de
referenciais de excelência nacionais e internacionais em protocolos assistenciais, a reorganização de
suas práticas, a diminuição de riscos para pacientes e servidores, a abordagem centrada no processo
de cuidado ao paciente e a criação de um modelo de qualidade na rede pública.
2.8. Visando suporte ao cumprimento de vários critérios nas dimensões acima citadas, o presente
processo visa à contratação empresa especializada em consultoria, com foco na manutenção de
Programas de Qualidade e Auditoria Interna, por meio de educação continuada dentro da
metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA), contemplando a manutenção de
processos atuais, implantação de novos processos, realização de educação continuada e
preparação para

Auditoria Diagnóstica no Processo de Acreditação Hospitalar, e com

objetivo de posterior Certificação de Acreditação com Base no Manual vigente de
Acreditação Hospitalar – ONA (Organização Nacional de Acreditação), Nível 2.

2.9. Tal intento visa implantar a gestão de qualidade como ferramenta permanente de
aprimoramento institucional, maior eficiência e efetividade dos atendimentos, com a racionalização
da utilização de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, bem como o desenvolvimento e
otimização dos recursos humanos, a utilização de referências de excelência nacionais e internacionais
em protocolos assistenciais, a reorganização de suas práticas, a diminuição de riscos para pacientes
e servidores, a abordagem centrada no processo de cuidado ao paciente e a criação de um modelo
de qualidade na rede pública.
2.10. Com a contratação dos serviços propostos neste Termo de Referência espera-se obter o
atendimento dos produtos e serviços e a melhoria dos processos assistenciais do HEELJ atendendo à
expectativas da SES/GO em relação ao conceito de “atendimento de excelência” nas unidade públicas
da Rede Própria da Secretaria.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE:
3.1. O HEELJ é um hospital de pequeno porte, programado para atender em âmbito regional, sendo
referência para uma população de 73.407 habitantes (IBGE, 2016), servido, além da população de
Pirenópolis, como referência para os usuários de Cocalzinho de Goiás, Abadiânia de Goiás e Corumbá
de Goiás, todos localizados na Região de Saúde Pireneus, realizando procedimentos de urgência e
emergência, ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos, conforme disposto no Contrato de Gestão nº
004/2014-SES/GO e Termo Aditivo.
3.2. O HEELJ possui 33 leitos, sendo 3 leitos de cuidados intermediários, 6 de cirurgia geral, 18 de
clínica geral, 1 de obstetrícia cirúrgica, 4 pediatria clínica e 1 de pediatria cirúrgica.

4. ESPECIFICAÇÃO:
4.1. Detalhamento:
O presente processo visa a contratação empresa especializada em consultoria, com foco na

manutenção de Programas de Qualidade e Auditoria Interna, por meio de educação continuada
dentro da metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA), contemplando a manutenção
de processos atuais, implantação de novos processos, realização de educação continuada e
preparação para

Auditoria Diagnóstica no Processo de Acreditação Hospitalar, e com

objetivo de posterior Certificação de Acreditação com Base no Manual vigente de
Acreditação Hospitalar – ONA (Organização Nacional de Acreditação), Nível 2.

Nesse contexto, por meio do presente processo pretende-se a contratação de empresa especializada
para prestar serviços de manutenção da acreditação ONA Nível 1 e implantação de processos para
posterior acreditação ONA Nível 2, que deverá ser feita com base na metodologia ora proposta.
Por meio da manutenção da Acreditação Hospitalar e busca para Acreditação ONA Nível 2, a
instituição de saúde tem a possibilidade de realizar um diagnóstico objetivo acerca do desempenho
de seus processos, incluindo as atividades de cuidado direto e de segurança ao paciente, gestão de
qualidade e aquelas de natureza administrativa.
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A partir deste diagnóstico e de acordo com o Manual de Padrões de Acreditação Hospitalar, será
possível discutir, criteriosamente, os achados da avaliação e desenvolver um plano de ações capazes
de promover a efetiva melhoria do desempenho da instituição, abrangendo todos os seus serviços e
segmentos existentes.
a)

Para tanto, a empresa deverá comprovar experiência na área da consultoria

por meio de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas de direito público ou
pessoas de direito privado, certificadas pela ONA, que comprove a prestação do serviço
preparação para acreditação pela metodologia ONA.

5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5.1. PRAZO:

O serviço, ocorrerá em três etapas, a saber:
5.1.1 Etapa I – Diagnóstico Organizacional, Manutenção e acompanhamento da Acreditação
Hospitalar ONA Nível 1, dar-se-á a partir da assinatura do contrato, com finalização em até 08
meses.
5.1.2. Etapa II – Programa de capacitação nos processos de gestão integrada ONA Nível 2, darse-á a partir do término da etapa I, com finalização em até 08 meses.
5.1.3. Etapa III – Visita de Certificação, dar-se-á a partir do término da etapa II, com finalização
em até 02 meses. Podendo ser estendido para até no máximo 06 meses do término da
segunda etapa havendo a necessidade de complementação do serviço.
5.2. LOCAL DE EXECUÇÃO:

O serviço deverá ser desenvolvido nas dependências do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina
Lopes Jaime – HEELJ, na Rua Pireneus, S/N, em Pirenópolis (GO), no horário de 8 as 18 horas de
segunda a sexta-feira.
5.3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
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O serviço a ser executado deve obedecer ao disposto neste Termo de Referência e os critérios de
avaliação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), previstas Manual Brasileiro de Acreditação:
Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde, editado pela ONA.

6. SUPERVISÃO DO SERVIÇO:
Os Serviços serão supervisionados por fiscal indicado pelo IBGH. Ressaltando que durante a execução
do serviço deverão ser apresentados relatórios periódicos das análises feitas.

7 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
7.1. As propostas deverão ser entregues em papel timbrado, datadas, assinadas, com a especificação
em conformidade com o objeto, contendo descrição clara, detalhada e nome comercial, com prazo
de validade não inferior a 60 (sessenta) dias.
7.2. As propostas para serem aceitas deverão conter a descrição, o quantitativo, os prazos
e as condições de entrega, devendo conter os elementos necessários para aferição da
avaliação técnica, além disso, estar acompanhadas de atestado ou declaração emitida por
Hospital Público ou privado certificado pela ONA.

7.3. O orçamento referente ao serviço, objeto deste Termo, deverá ser apresentado conforme tabela
do item 8 ou em formulário próprio da empresa concorrente licitante, observado o seguinte:
a)

A proposta deverá conter o Preço Unitário e Total, bem como, Valor Global para

Prestação dos Serviços, expresso em moeda corrente nos pais, correspondendo o preço
unitário ao período de 01 (um) mês de serviço e o preço total ao período total de vigência
do contrato (12 meses).
b)

Na proposta de preço deverá obrigatoriamente estar incluso todas as

despesas inerentes aos serviços a serem prestados, tais como, material didático, impostos,
taxas, encargos sociais e outras despesas. As despesas de transportes, alimentação, viagens
e estadias, decorrentes de visitas e vistorias na Unidade Hospitalar, ocorrerão por conta do
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IBGH através de normas e valores definidos da Portaria de viagem e estadia -IBGH, sendo
necessário agendar o cronograma de atividade com no mínimo 30 dias, exceto a 1ª visita
que deverá ocorrer assim que assinar o contrato de prestação do serviço.
c)

Nos preços acima, estão inclusos todos os impostos, seguros, despesas, custos

encargos devidos em razão da execução do contrato, com exceção das despesas com transportes,
despesas de passagens aéreas, refeições e hospedagem, mencionadas na alínea “b” acima.
7.4. O julgamento das propostas será realizado pelo critério do menor preço total.

8.VALOR DE MERCADO:
A Empresa contratada deverá cumprir as etapas a seguir descritas na tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO

ESTIMATIVA

Etapa I:

(Visita
Manutenção

e

acompanhamento

Organizacional

-

4

a

6

da dias/mensal,

Acreditação Hospitalar ONA Nível 1
Diagnóstico

de

8 h/dia)
Definir

claramente a linha de base onde se
encontra o hospital;

Identificar as vulnerabilidades e pontos
fortes objetivando a manutenção da
Acreditação ONA Nível 1;
Identificar as vulnerabilidades e pontos
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fortes objetivando a posterior Acreditação
ONA Nível 2;
Propor a correção dos pontos vulneráveis;

Propor

o fortalecimento dos

pontos

positivos;

Definir as oportunidades de melhoria, ·

Definir os pontos de risco institucional,
Apontar diretriz para a tomada de decisão
rumo ao novo modelo da qualidade.

Etapa II:
Programa de Educação continuada nos (Visita
processos de gestão integrada

de

4

a

6

dias/mensal,
8 h/dia)

.
Implantação dos processos de gestão
integrada, envolve o acompanhamento
das barreiras de segurança definidas, dos
principais processos desenhados e dos
protocolos implantados
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Capacitação das equipes responsáveis e
líderes pela implantação do processo de
acreditação

e

realização

de

cursos

estruturados com carga horária mínima e
conteúdos definidos: gestão da qualidade
em saúde; desenvolvimento de equipes
de

alto

desempenho

e

lideranças

institucionais;
Gestão estratégica e alinhamentos táticos
por metas e indicadores;

Gestão

por

processos;

modelos

assistenciais com base na gestão integrada.
Desenvolver a capacitação dentro do prazo
de 8 (oito) meses, com aproveitamento de
no mínimo 32 horas mensais.
Etapa III:

Em até 06 meses do

Visita de Certificação - com a finalidade término da etapa II
de

estabelecer a política da melhoria contínua
da qualidade hospitalar;

Introduzir ferramentas de auto avaliação do
desempenho. Em até 06 meses do término
da etapa II institucional
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Definir

como

política

institucional

a

convergência dos processos de trabalho
centrados no paciente;

Preparação para a auditoria da certificação
ONA Nível 2
VALOR MENSAL
VALOR GLOBAL

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA obriga-se a:
9.1.1. Executar os serviços contratados através da fixação de parâmetros técnicos e prazos
estipulados entre as partes.
9.1.2. Desenvolver todas as atividades descritas no presente Termo de Referência.
9.1.3. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da
CONTRATANTE e aquelas relativas ao objeto do presente Contrato.
9.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente
Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento,
por escrito, da CONTRATANTE.
9.1.5. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a
contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento
da proposta.
9.1.6. Manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços, documentos,
pesquisas, entrevistas e demais informações apuradas ou de que tome conhecimento durante a
prestação do serviço.
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9.1.7. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, imediatamente, as partes do
objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções quando da execução dos
serviços.
9.1.8. Providenciar a emissão do documento de cobrança (Nota Fiscal), de acordo com os valores
contratados e apurados, até o dia 25 do mês da efetiva prestação do serviço, no qual deverá vir
instruído com as Certidões de Regularidades Fiscais Federais (Conjunta, CRF e Previdenciária),
Estadual (Estado de Goiás), Municipal (ISSQN), FGTS e Trabalhista (TST e TRT), sob pena da retenção
do pagamento até que se regularize a emissão da NF.
9.1.9. Atuar conforme as normas estabelecidas pelos órgãos de fiscalização profissional de sua
especialidade e obedecer, quando aplicável, às normas legais vigentes na ANVISA e Ministério da
Saúde.
9.1.10. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do
recebimento de notificação para tal mister.
9.1.11. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pelo CONTRATANTE, ou qualquer órgão fiscalizador,
relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos
e padronização do CONTRATANTE e do nosocômio onde será prestado os serviços.
9.1.12. Aceitar o desconto no valor acordado, sem prejuízos de advertências, caso os serviços sejam
realizados em desacordo com o contratado.
9.1.13. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação
contratual, para adoção das providências cabíveis.
9.1.14. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais
resultantes do contrato a ser celebrado. A inadimplência do proponente não transfere a
responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do contrato,
razão pela qual a proponente renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o CONTRATANTE.
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Gerenciar a execução deste Contrato.
10.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA
com relação ao objeto deste Contrato.

11. DO PAGAMENTO
11.1. As faturas serão emitidas dentro da competência, no dia 25 de cada mês da prestação de
serviços. Com vencimento todo dia 15 (quinze), o mesmo deverá ser realizado por meio de depósito
em conta ou ainda boleto bancário, da melhor convier a CONTRATANTE.
11.2. Juntamente a nota fiscal, referente aos serviços prestados, a Contratada deverá apresentar
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, a saber:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de
Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de Goiás;
c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa
de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a
Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal nº
12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua
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expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho (Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).
11.3. A nota fiscal também deverá ser acompanhada de relatório a ser anexado referente aos serviços
prestados no período.

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
12.1. O contrato terá período de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de
termo aditivo.
12.2. Em caso de rescisão, por qualquer motivo, do contrato de gestão, ao qual esta contratação está
vinculada, o contrato firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será rescindido, independente
de prévio aviso ou notificação.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou
de valor zerado, incompatíveis com os preços pelo mercado.
13.2. O IBGH não tem a obrigação de contratar o serviço publicado, e podendo optar também, na
contratação parcial destes.
13.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, após a apresentação da mesma.

Goiânia, 21 de junho de 2018

_____________________________________________
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar
Bruno Pereira Figueiredo
Presidente
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ANEXO II

Minuta Contratual

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSULTORIA, COM FOCO NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIDADE E
AUDITORIA INTERNA, POR MEIO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DENTRO DA
METODOLOGIA DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA),
CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO DE PROCESSOS ATUAIS, IMPLANTAÇÃO DE
NOVOS PROCESSOS, REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E PREPARAÇÃO
PARA AUDITORIA DIAGNÓSTICA NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR, E
COM OBJETIVO DE POSTERIOR CERTIFICAÇÃO DE ACREDITAÇÃO COM BASE NO
MANUAL VIGENTE DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR – ONA (ORGANIZAÇÃO
NACIONAL DE ACREDITAÇÃO), NÍVEL 2
QUADRO 01
CONTRATANTE

INSTITUTO BRASILEIRO DECNPJ
18.972.378/0002-01
GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
END. Rua Sizerando Jayme, nº 03, Sala 06, Espaço Silva Figueiredo, Centro,
Pirenópolis - Goiás
REP. LEGAL
Bruno Pereira Figueiredo
CPF 598.190.571-91
CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ
XXXXXXXXXXXXXX
END. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
REP. LEGAL
XXXXXXXXXXXXXXX
PROF. XXXXXXXXXX
CPF XXXXXXXXXXXXXX
R.G. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUADRO 02
UNIDADE Hospital Estadual Ernestina Lopes MUN./UF Pirenópolis/GO
Jaime
NATUREZA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, COM
FOCO NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIDADE E
AUDITORIA INTERNA VISANDO A ACREDITAÇÃO ONA NÍVEL 1 E
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OBJETO

VIGÊNCIA

IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS PARA POSTERIOR ACREDITAÇÃO
ONA NÍVEL 2
Contratação de empresa especializada em consultoria, com foco na
manutenção de Programas de Qualidade e Auditoria Interna, por meio de
educação continuada dentro da metodologia da Organização Nacional de
Acreditação (ONA), contemplando a manutenção de processos atuais,
implantação de novos processos, realização de educação continuada e
preparação para Auditoria Diagnóstica no Processo de Acreditação
Hospitalar, e com objetivo de posterior Certificação de Acreditação com
Base no Manual vigente de Acreditação Hospitalar – ONA (Organização
Nacional de Acreditação), Nível 2. Conforme termo de referência do
processo seletivo nº 004/2018-HEELJ e proposta da contratada, que são
parte integrante do presente instrumento de ajuste.
A referida contratação terá como vigência o prazo de 12 (doze) meses, com
termo inicial a partir da assinatura do instrumento contratual. Podendo o
prazo ser aditivado em razão da necessidade ou conveniência de
continuação da prestação do serviço devidamente justificada, sendo
limitado a vigência do Contrato de Gestão em referência.

CONTRATO DE GESTÃO 004/2014-SES-GO
N.

QUADRO 03
SERVIÇOS

1. Os serviços a serem executados versam sobre a
prestação de serviços de empresa especializada em
consultoria, com foco na manutenção de Programas de
Qualidade e Auditoria Interna, por meio de educação
continuada dentro da metodologia da Organização Nacional de
Acreditação (ONA), contemplando a manutenção de processos
atuais, implantação de novos processos, realização de
educação continuada e preparação para
Auditoria
Diagnóstica no Processo de Acreditação Hospitalar, e
com objetivo de posterior Certificação de Acreditação com
Base no Manual vigente de Acreditação Hospitalar – ONA
(Organização Nacional de Acreditação), Nível 2.

.2. A empresa contratada deverá prestar serviços de
manutenção da acreditação ONA Nível 1 e implantação de
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processos para posterior acreditação ONA Nível 2, que deverá
ser feita com base na metodologia ora proposta.
3. O serviço a ser executado deve obedecer ao Termo de
Referência e os critérios de avaliação da Organização Nacional
de Acreditação (ONA), previstas Manual Brasileiro de
Acreditação: Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde,
editado pela ONA.
4. Os Serviços serão supervisionados por fiscal indicado pelo
IBGH. Ressaltando que durante a execução do serviço deverão
ser apresentados relatórios periódicos das análises feitas.
5. A CONTRATADA deverá realizar os serviços conforme
termo de referência do processo seletivo nº 004/2018-HEELJ
e proposta da contratada, que são parte integrante do
presente instrumento de ajuste.
ATUAÇÃO TÉCNICA

1. O serviço, ocorrerá em três etapas, a saber:


Etapa I – Diagnóstico Organizacional, Manutenção e
acompanhamento da Acreditação Hospitalar ONA Nível
1, dar-se-á a partir da assinatura do contrato, com
finalização em até 08 meses.



Etapa II – Programa de capacitação nos processos de
gestão integrada ONA Nível 2, dar-se-á a partir do
término da etapa I, com finalização em até 08 meses.



Etapa III – Visita de Certificação, dar-se-á a partir do
término da etapa II, com finalização em até 02 meses.
Podendo ser estendido para até no máximo 06 meses
do término da segunda etapa havendo a necessidade de
complementação do serviço.

2. A atuação técnica deverá ocorrer conforme termo de
referência do processo seletivo nº 004/2018-HEELJ e
proposta da contratada, que são parte integrante do presente
instrumento de ajuste.
QUADRO 04
VALOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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QUADRO 05
CONTEÚDO DA CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2014-SES-GO.
NOTA FISCAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, COM
FOCO NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIDADE E
AUDITORIA INTERNA VISANDO A ACREDITAÇÃO ONA NÍVEL 1 E
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS PARA POSTERIOR ACREDITAÇÃO
ONA NÍVEL 2
PERÍODO DE COMPETÊNCIA
SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL ESTADUAL ERNESTINA
LOPES JAIME

As partes, devidamente qualificadas no Quadro 01, resolvem de comum acordo
celebrar o presente instrumento nos seguintes termos e condições
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CLÁUSULA 1ª – A CONTRATADA obriga-se á prestação dos serviços
discriminados e nas condições estabelecidas no Quadro 03, obrigando-se a
CONTRATANTE a efetuar o pagamento dos serviços nos valores
convencionados no Quadro 04. Tudo nos termos do Edital do Processo
Seletivo nº 004/2018-HEELJ; do termo de referência e da proposta da
CONTRATADA, que são parte integrante do presente instrumento de ajuste.

CLÁUSULA 2ª – São obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, observando-se a
totalidade ou parcialidade da prestação do serviço prestado.
b) Prestar as informações necessárias para o melhor cumprimento
deste Contrato.
c) Exigir a observação das normas emanadas pelos órgãos de
fiscalização e controle.
d) Glosar do valor contratado eventuais prejuízos causados pela
CONTRATADA, empregados e prepostos, de qualquer natureza, bem
como valores decorrentes de passivos trabalhistas e fiscais gerados e
não adimplidos pela CONTRATADA.
CLÁUSULA 3ª – São obrigações da CONTRATADA:
a) Executar a prestação de serviços, dentro dos padrões de qualidade
e eficiência exigidos para o serviço e nos dispositivos legais e
convencionais impostos.
b) Respeitar, por si e por seus prepostos, as normas atinentes ao
funcionamento da unidade e aquelas relativas ao objeto do presente
Contrato.
c) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, o objeto do presente instrumento, nem subcontratar
quaisquer das prestações a que está obrigada.

d) Promover a cobrança dos valores decorrentes do presente contrato
somente após o respectivo vencimento e da demonstração do repasse
dos valores por parte do Poder Público subscritor do Contrato de Gestão.
e) Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou
prepostos causarem ao patrimônio da unidade ou a terceiros, decorrente
de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os
reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.
f)
Manter a regularidade fiscal, qualificação técnica da sociedade,
sócios, empregados e prepostos.
g) Manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos
serviços, documentos, pesquisas, entrevistas e demais informações
apuradas ou de que tome conhecimento durante a prestação dos
serviços.
h) Sanar eventuais irregularidades ou correções apontadas pela
CONTRATANTE quanto à apresentação de relatórios e/ou de cada etapa
dos serviços.
i)
Providenciar a emissão de notas fiscal de acordo com os termos
contratados, até o quinto dia subsequente ao mês da efetiva prestação
do serviço, no qual deverá vir instruído com os seguintes documentos,
sob pena de retenção do pagamento até regularização: 1 - Certidões de
Regularidades Fiscais Federais (Conjunta, CRF e Previdenciária), 2 Municipal (ISSQN), 3 - Estadual (ICMS), 4 - Trabalhista (TST), 5 comprovante de recolhimento do INSS dos sócios e empregados, 6 –
comprovante de recolhimento do FGTS dos empregados, 7 – registro de
frequência dos empregados e dos sócios caso esses sejam executores
da prestação de serviços, 8 – comprovante de pagamento da folha de
pagamento do mês trabalhado e de referência à nota fiscal emitida, 9 –
relatório de produção ou relatório de serviços prestados (papel timbrado
da CONTRATADA, assinatura do sócio ou representante legal).
j)
Impedir o acesso à unidade de pessoa que não seja membro de
seu corpo técnico com o fim de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer
atividade similar.

k) Prestar esclarecimentos no prazo designado pela CONTRATANTE
em relação a qualquer procedimento de sua responsabilidade e
subordinar-se às sindicâncias instauradas para averiguação de qualquer
fato que tenha participado ou tenha conhecimento.
l)
Acatar as glosas, sem prejuízos de advertências, caso os serviços
estejam em desacordo com o contratado.
m) Cumprir deforma integral e satisfatória tudo o que consta no Termo
de Referência anexo ao Edital do Processo Seletivo nº 004/2018-HEELJ,
bem como a proposta apresentada no certame.

CLÁUSULA 4ª – Os serviços prestados pela CONTRATADA serão pagos
mensalmente conforme a demanda e necessidade da unidade hospitalar e de
acordo com o convencionado no Quadro 04.
§ 1ª – Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações impostas à CONTRATADA ou
inadimplência contratual.
§ 2ª – Os pagamentos serão realizados unicamente por meio de depósito
bancário, não sendo aceito pagamentos das faturas ou boletos
bancários.
§ 3ª – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a
partir do aceite da Nota Fiscal correspondente, desde que tenha havido
o repasse do Contrato de Gestão n° 004/2014-SES-GO referente ao mês
da efetiva prestação do serviço por parte da Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás, e estará condicionado ao cumprimento integral dos
serviços
§ 4ª –As Notas Fiscais deverão especificar em seu descritivo o conteúdo
demonstrado no Quadro 05 sob pena de retenção do pagamento até
regularização.
§ 5ª – Do pagamento efetuado a empresa contratada serão calculados
e deduzidas as retenções tributárias correspondentes conforme o tipo de
serviço e o local onde esta sendo prestado.

§ 6ª – Para o caso específico do ISSQN caberá à CONTRATADA
observar a legislação do município de prestação de serviços.

CLÁUSULA 5ª – O contrato poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer
tempo, em razão da necessidade ou conveniência de continuação da
prestação dos serviços, a partir de negociação acordada entre as partes,
devidamente justificada mediante aditivo expresso.

CLÁUSULA 6ª – O fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE,
atestará a aceitação da entrega do serviço prestado e promoverá o aceite da
nota fiscal observados os requisitos estabelecidos neste contrato, inclusive
em relação ao cumprimento das metas e serviços contratados.

CLÁUSULA 7ª –
CONTRATANTE:
a)

Constituem

motivos

de

rescisão

unilateral

pela

O não cumprimento dos serviços contatados.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e
prazos pela CONTRATADA, ou a lentidão do seu cumprimento.
c)

Atraso injustificado no início dos serviços.

d)

Paralisação dos serviços.

e) Subcontratação, associação, fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA, do objeto contratual, total ou parcial.
f)

O cometimento de falhas na execução do objeto do contrato.

g) Término do Contrato de Gestão, sem direito a qualquer indenização
a CONTRATADA.

CLÁUSULA 8ª – Poderá CONTRATADA sem justo motivo rescindir o
presente contrato notificando a CONTRATANTE com antecedência de 60
(sessenta) dias e, da mesma forma a CONTRATANTE com antecedência de
30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 9ª –A CONTRATADA por si e por seus sócios, administradores,
gestores, representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados
(“Colaboradores”), se compromete a adotar os mais altos padrões éticos de
conduta na condução dos seus negócios e não pagar, prometer ou autorizar
o pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de vantagem
indevida direta ou indiretamente, a qualquer Funcionário Público ou a terceira
pessoa, bem como garante que não emprega e não empregará, direta ou
mediante contrato de serviços ou qualquer outro instrumento, trabalho
escravo, trabalho infantil.

CLÁUSULA 10ª – A CONTRATADA declara, sob as penas da lei, que não
esteve envolvida com qualquer alegação de crime de lavagem de dinheiro,
delito financeiro, financiamento de atividades ilícitas ou atos contra a
Administração Pública, incluindo, mas não se limitando a corrupção, fraude
em licitações, suborno ou corrupção e que durante a prestação dos serviços
ora avençada, cumprirá com todas as leis aplicáveis à natureza dos serviços
contratados, em especial a Lei de Improbidade Administrativa e Lei Brasileira
Anticorrupção.

CLÁUSULA 11ª – Fica acordado entre as partes que qualquer documentação
administrativa ou judicial somente terá validade se encaminhada para o
seguinte endereço: Rua Av. Areião, Qd. 17, Lt. 23, CEP: 74820-370, Setor
Pedro Ludovico, Goiânia – Goiás.

CLÁUSULA 12ª – Para dirimir as questões oriundas do presente contrato é
competente o Foro da Comarca de Goiânia (GO).

Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, e depois
de lido e achado conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 03

(três) vias de igual teor e forma, e subscritas também por 02 (duas)
testemunhas.

Goiânia (GO), xx de
xxxxxx de xxxx.

Bruno Pereira Figueiredo
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar
CONTRATANTE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL DE
CHAMAMENTO

A

empresa

______________________________________________________

devidamente inscrita sob o CNPJ nº ________________________ declara ter total
conhecimento e concorda com os termos e anexos do processo seletivo nº 004/2018HEELJ disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar.

_____________________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Nome da Empresa

