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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE 

DE DIRETORIA TtCNICA MtDICA DO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL 

-CRE/SES. 

CONTRATO Nº 003/2018-CRE/IGPR 

PREÃMBULO 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS- IGPR FILIAL 01, pessoa 

jurídica de direito privado, qualificada como organização social 

pelo Estado de Goiás por meio do Decreto Estadual nº 8.636/2016, 

com sede em Goiânia (GO) e filial na mesma cidade na Av. 136, 761 

-Andar 11 Ed"f. NASA, Setor Sul, CEP 74093-250, inscrita no CNPJ 

sob o n2 20.288.745/0002-96, neste ato representada por sua 

presidente, Lúcia Helena Vidal Alves, brasileira, casada, contadora, 

portadora do RG nº 655.716-2!!VIA SSP/GO e CPF nº 198.275.981-

04. 

CONTRATADO: REGULAR SERVIÇOS MtDICOS HOSPITALARES EJRELI, pessoa 
jurídica de direto privado com sede em Goiânia (GO) na Rua T-38, 

Qd. 32, Lt.11/13, Ap. 1703 - Setor Bueno, CEP 74210-040, inscrita 
no CNPJ nº 31.988.458/0001-24, neste ato representada por seu 
administrador Genésio Pereira dos Santos Neto, brasileiro, 
casado, médico, portador da CNH n2 0625543620 OETRAN/GO, 

CRM/GO nº e CPF nº 691.314.301-04. 

FUNDAMENTO: Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admi·ssão de 

Pessoal do IGPR art. 11, 1 c/c art. 22 e aplicação subsidiária do 

Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços. 

Pelo presente instrumento, as partes têm entre si justas e acertadas, o presente 

contrato de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DOS SERVIÇOS 

/o 
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1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de apoio à gestão de saúde na 

área de diretoria técnica médica do Complexo Regulador Estadual - CRE/SES. 

1.2. Os serviços a serem executados pela CONTRATADA estão descritos no ANEXO 

TÉCNICO e TERMO DE REFERÊNCIA, que são partes integrantes desta avença. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO 

2.1 A referida contratação terá período de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 

da 01/12/2018, podendo ter o seu prazo prorrogado por meío de termo aditivo. 

2.2. A referida contratação poderá ser rescindida, a qualquer tempo, por qualquer uma 

das partes, sem qualquer ônus ou penalidade, mediante aviso prévio por escrito, com 

30 (trinta) dias de antecedência. 

2.2.1. Em caso de rescisão, por qualquer motivo, do contrato de gestão ao qual esta 

contratação está vinculada, o contrato firmado entre a CONTRATANTf e a 

CONTRATADA será rescindido, independente de prévio aviso ou notificação. 

2.2. Durante o prazo de aviso-prévio, a Contratada prestará, normalmente, os serviços 

objeto do presente instrumento. 

2.3. A Contratante obriga-se a pagar todas as despesas que vencerem após expirado o 

período de aviso prévio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3. São obrigações da CONTRATANTE: 

3.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

3.2. Efetuar o pagamento no prazo e forma estabelecidos. 

3.3. Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil~ todas as informações solicitadas por 

esta, necessárias à análise, produção e execução do objeto do contrato. 

3.4. Prestar as informações necessárias para o melhor cumprimento deste Contrato. 

3.5. Exigir a observação das normas emanadas pelos órgãos de fiscalização e contrai 
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3.6. Editar normas complementares para o gerenciamento da execução do Contrato em 

razão, de exigência dos órgãos de controle e fiscalização aos quais o Contrato de Gestão 

da unidade de saúde esteja vinculado ou subordinado. 

3.7. Custear deslocamento de prepostos, colaboradores ou empregados da 

CONTRATADA, quando esses realizarem viagens necessárias para execução do objeto 

do contrato, fornecendo passagens aérea, hospedagem, refeições e indenização por 

quilometragem rodada, nos termos dos regulamentos internos da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA - OBRl~AÇÕES DA CONTRATADA 

4. São obrigações da CONTRATADA: 

4.1. Executar os serviços contratados conforme descrito no ANEXO TÉCNICO 

obedecendo ao cronograma e prazos estipulados entre as partes. 

4.2. Submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo serviço e produto 

que fizer necessário a sua participação. 

4.3. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento 

da CONTRATANTE e aquelas relativas ao objeto d,o presente Contrato, se aplicável. 

4.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, ,o objeto 

do p,resente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada 

sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE. 

4.5. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa 

ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo 

o ônus decorrente. 

4.6. 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 do processo seletivo. 

4. 7. Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o 

pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução deste Contrato, adimplindo com 

toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços dos 

seus cooperados/funcionários. 

4.8. Adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que eventualmente venha a ser 

reconhecida judicialmente ou administrativamente por qualquer órgão administrativo 

e/ou fi calização, sendo defeso invocar este contrato~~~ir-se de qualquer 
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responsabilidade ou obrigação, bem como transferir o ônus financeiro decorrente 

dessas obrigações à CONTRATANTE. 

4.9. 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. 

4.10. 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 da sede e do 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. 

4.11. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar 

do recebimento de notificação para tal mister. 

4.12. 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. 

4.13. Aceitar o desconto mensal, sem prejuízos de advertências, caso os serviços sejam 

realizados em desacordo com o contratado. 

4.14. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de 

qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis. 

4.15. Designar para execução dos serviços somente profissionais habilitados. 

4.16. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, caso uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE. 

4.17. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços, sendo defeso 

invocar este contrato para eximir-se de qualquer responsabilidade ou obrigação, bem 

como transferir o ônus financeiro decorrente dessas obrigações à CONTRATANTE. 

4.18. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalh'stas, comerciais, civis ou 

penais resultantes do contrato a ser celebrado. A inadimplência do proponente não 

transfe e a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá one r 
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o objeto do contrato, razão pela qual a proponente renuncia expressamente a qualquer 

víncu o de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

4.19. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto do presente contrato, 

nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a presença ou ausência da fiscalização 

da CONTRATANTE, durante a execução do serviço, motivo de exclusão ou redução de 

responsabilidade. 

4.20. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

funcionários, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita, sendo defeso invocar este contrato para eximir-se de qualquer 

responsabilidade ou obrigação, bem como transferir o ônus financeiro decorrente 

dessas obrigações à CONTRATANTE. 

4.21. Dar ciência à CONTRATA TE, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar durante a execução dos serviços. 

4.22. Atender a qualquer convocação da CONTRATANTE para esclarecimentos a 

respeito dos serviços prestados. 

4.23. Substituir, sempre que exigido, qualquer empregado cuja atuação, permanência 

e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 

disciplina da CONTRATANTE, ou ao interesse do serviço público. 

4.24. Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compat(v,el com as necessidades 

dos serviços. 

CLÁUSULA QUINTA- POÚTICAS E PRÁTICAS DE COMPLIANa 

5.1. A CONTRATADA, seus agentes, empregados ou cola deverão cumprir todas as leis, 

regulamentações e políticas que estejam em vigor no território brasileiro, que se 

apliquem as suas atividades sociais, bem como cumprir todas as obrigações do presente 

Contrato. 

5.2. As partes e seus agentes ou empregados deverão observar leis, regulamentações e 

pol fticas que estejam em vigor no território brasileiro, instruções e regras emanadas por 

qualquer agência ou autoridade governamental, bem como todas as condições 

estabelecidas por essas se aplicável à execução do objeto deste contrato. 
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5.3. Qualquer obrigação estabelecida neste Contrato, que dependa de pré'Jia 

autor1ização de autoridades regulatórias, deverá ser cumprida somente após a obtenção 

da mencionada autorização pela parte responsável por tal obrigação. 

5.4. A CONTRATADA declara, garante e aceita que, com relação a este contrato, não 

haverá nenhuma solicitação, exigência, cobrança ou obtenção para si e para outrem de 

vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por 

funcionário publico, conforme a definição da legislação vigente no território brasileiro, 

no exercício da função, restando expresso, ainda, que nenhuma taxa, dinheiro ou 

qualquer outro objeto de valor foi ou será pago, oferecido, doado ou prometido pela 

CONTRATADA ou qualquer de seus agentes ou empregados, direta ou indiretamente, a 

qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública no intuito facilitar ou não 

impedir a execução do objeto do presente contrato. 

5.4. A CONTRATADA, seus agentes, empregados e colaboradores devem combater toda 

e qualquer iniciativa que seja contra a livre de concorrência. 

5.5. A violação as práticas de complane estabelecidas nesta Clausula pode ensejar a 

rescisão do presente Contrato. 

ClÁUSULA SEXTA- DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6. 1. O valor aqui pactuado pela prestação do serviço será de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais) por mês e global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) . 

6.1.1. O pagamento pelos serviços prestados será feito mediante a emissão de nota 

fiscal, no período entre o dia 25 ao último dia do mês de prestação do serviço, 

acompanhado de relat6rio sintético das atividades executadas. 

6.1.2. No mês de dezembro de cada ano a CONTRATANTE poderá pagar à CONTRATADA 
um montante, a título de desempenho, denominado de CLÁUSULA DE DESEMPENHO, 
que variará entre oitenta e cem por cento do valor mensal do serviço prestado. 

6.1,3. O valor referente ao desempenho será calculado proporcionalmente, na fração 

de 1/12 avos por mês de serviço prestado, e conforme metodologia definida por ato da 

Diretoria Executiva. 

6.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações impostas à CONTRATADA ou inadimplência contratual. 
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6.3. O pagamento realizado por meio de depósito em conta corrente indicad 

CONTRATADA, que deverá ser de titularidade da CONTRATADA, ou ainda boleto 

bancário, da melhor forma que convier a CONTRATANTE. 

Banco: ___ _ 

Agência: ____ _ 

Conta corrente: ____ _ 

6.4. As faturas serão emitidas mensalmente, acompanhadas de nota fiscal, emitida no 

período entre o dia 25 ao último día do mês de prestação do serviço, acompanhado de 

relatório sintético das atividades executadas. 

6.5. A fatura deverá especificar o número do Contrato de GestãoJ além de referenciar a 

competência a que se refere. 

6.6. Os pagamentos das Notas Fiscais referentes aos serviços realizados serão 

condicionados a emissão de relatórios sobre as at!vidades prestadas conforme descrito 

no item 6.4 da presente cláusula. 

6.7. Do pagamento efetuado a empresa contratada serão calculadas e deduzidos as 

retenções tributárias de Pessoa Jurídica - PJ, conforme legislação pertinente, exceto no 

caso em que a CONTRANTE for optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação 

de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

- SIMPLES NACIONAL. 

6.8. Caso a CONTRATADA não seja optante do SIMPLES NACIONAL, do pagamento 

efetuado a empresa contratada serão calculadas e deduzidas as retenções tributárias de 

Pessoa Jurídica conforme o tipo e o local onde está sendo prestado o serviço e de Pessoa 

Física conforme determina a legislação de cada tributo, valores estes que deverão ser 

deduzidos do valor apurado por cada prestador, não havendo assim, pagamento de 

tributo em duplicida,de. 

6.8.1. Para o caso específico do ISSQN, sendo que caberá ao prestador observar a 

legislação do município em que houver a prestação do serviço para se informar se é 
permitido ou não tal compensação. 

6.8.2. Ainda serão ob~eto de retenção o Imposto de Renda Retido na Fonte .. IRRF, 

conforme dispostp pq Art. 647/RIR 1999 e alterações posterioresJ as C~ntr' bl.lições 

Soeiaf.$ Reti~~s na Fonte - CSRF - Art. 30 da lei 10833/2003 e alteraçpes po~t1riores; e 

as contribuições prevjder,ciárias do INSS - IN 971/2009 Arts. 115 él 118 e alter~ções 

posteri res. 
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6.9. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestação dos serviços 

objeto deste contrato será arcado pela CONTRATADA, sendo defeso invocar este 

contrato para eximir-se de qualquer responsabilidade ou obrigação, bem como 

transferir o ônus financeiro decorrente dessas obrigações à CONTRATANTE. 

6.10. Juntamente com a nota fiscal, referente aos serviços prestados, a Contiratada 

deverá apresentar as seguintes certidões: 

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 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 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; 

d) 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 

Federa; 

e) 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 n2 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) 

f) 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; 

6.11. Durante a vigência do contrato será admitida a repactuação de valores. 

6.11.1. Em havendo aditivação do contrato para incluir novos serviços não previstos no 

ANEXO TÉCNICO, será permitida a repactuação de valores. 

6.11.2. Em havendo aditivação do contrato para s.ua prorrogração, será permitida a 
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CLÁUSULA SÉTIMA- DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE TERCEIROS 

7.1. 1: vedada a co11tratação de terceiros para realização dos serviços objeto desse 

Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- DO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O monitoramento e a fiscalização dos serviços objeto deste Contrato será feita por 

pessoa indicada pela CONTRATANTE por meio de ato interno. 

8.2. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

resultantes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados, 

prepostos ou cooperados. 

8.3. A fiscalização da CONTRATANTE se fará exclusivamente sobre o cumprimento dos 

serviços e metas contratados, preservando a autonomia técnico-administrativa da 

CONTRATADA sobre os mesmos, sem prejuízos de advertência ao responsável quando 

haja insatisfação dos serviços prestados. 

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO 

9.1. Constituem motivos de rescisão unilateral pela CONTRATANTE: 

9.1.1. O não cumprimento das obrigações pela CONTRATADA. 

9.1.2. Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser efetuado. 

9.1.3. O cumprimento irregular de cláusulas cont atuais, especificações e prazos pela 

CONTRATADA. 

9.1.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da 

CONT1RATADA, bem ,como a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a 

comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados. 

9.1.5. O atraso injustiificado no início dos serviços. 

9.1.6. A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a 

TANTE, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
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9.1. 7. A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato, a associação 

da CONTRATADA com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do 
objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA. 

9.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e 

das metas estabelecidas. 

9.1.9. O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro 

próprio, pela Coordenação da CONTRATANTE. 

9.1.10. A dissolução, falência ou extinção da empresa contratada. 

9.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA que prejudique a execução deste Contrato. 

9.1.12. O término do Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás por intermédio 

da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO. 

9.1.13 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste Contrato. 

9.2. Constituem motivos de rescisão do Contrato pela CONTRATADA: 

9.2.1. O descumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATANTE. 

9.2.2. Atraso superior a 30 (trinta} dias, com termo inicial no final do prazo previsto para 

o pagamento, nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos serviços 

executados, desde ,que não seja pelo atraso nos repasses dos aportes financeiros 

recebidos pelo Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás por intermédio da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO. 

9.3. Constituem motivos de rescisão por ambas as partes sem qualquer pagamento 
indenizatório: 

9.3.1. O término do prazo contratual previsto. 

9.3.2. O desinteresse de qualquer das partes na continuidade do Contrato, reduzida a 

termo, observado o prazo de 30 (trinta) dias de denúncia. 

9.4. A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra 

parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a 

simples correspondência, mediante recibo, é sufidente para tanto. 

D 
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CLÃUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

10. Cada parte será responsável isoladamente pelos atos que der causa, respondendo 

perante quem de direito, inclusiv,e pelos atos praticados por iprepostos que agirem 

legalmente em seu nome e, particularmente, com relação as obrigações legais, fiscais e 

econômicas que der causa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Os serviços realizados de forma incompleta são, para efeitos deste Contrato, 

considerados como não cumpridos em seu todo, arcando o inadimplente com as 

obrigações contratuais resultantes, e pelas perdas e danos ocasionalmente causados a 

outra parte e a terceiros. 

11.2. O não pagamento de obrigações legais por parte da CONTRATADA que possa gerar 

responsabilidade solidária ou mesmo dano direto ou indireto à CONTRATANTE, dará a 

esta o direito de reter os créditos que ainda houver para repassar à outra parte, como 

garantia, ou para o cumprimento das obrigações pendentes. É facultada às partes a 

substituição da retenção por garantia bancária. 

11.3. Nenhum direito decorrerá deste Contrato sem que as partes comprovem ter 

tentado apresentar à outra, previamente, por escrito, sua pretensão quanto a lesões de 

direito ou descumprimentõ de obrigação, permitindo a superação por via de solução 

conciliatória. 

11.4. O presente Contrato não constitui, de forma alguma, sucessão de obrigações e 

direitos ou continuação de contratos passados. 

11.5. A CONTRATADA garante que é uma empresa legalmente constituída e 

validamente existente de acordo com a legislação da República Federativa do Brasil, 

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda e que cumpre todos os requisitos necessários à assunção e cumprimenta dos 

compromissos contidos neste Instrumento. 

11.6. A CONTRATADA compromete-se a não subcontratar a totalidade ou parte deste 

contrato com qualquer outra pessoa física ou jurídica sem o consentimento prévio e por 

escrito da CONTRATANTE. 

11.7. A CONTRATADA poderá, mediante termo aditivo, incluir outros produtos não 

constate no ANEXO TÉCNICO, não podendo a repactuação do valor financeiro superar o 

valor gl ai deste instrumento. 
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CLÁUSULA DfCIMA SEGUNDA- DO FORO 

12. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o 

foro da Comarca da cidade Goiânia (GO), renunciando a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

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 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, e subscritas também por 02 (duas) testemunhas, podendo todos optar 

pela assinatura eletrônica do instrumento, utilizando-se de certificados digitais emitidos 

conforme disposto na Medida Provüsória nº 2.200-2/2001. 

Goiânia, 26 de novembro de 2018. 
1 

VIS~ 

Lucia Helena Alves Vidal 
Presidente 

reires dos Santos Neto 

Testemunhas: 

Nome: CPF: 

Assinatura: 

Nome: CPF: 

Assinatura: 

1 Visto do Jurídico ~ , l'l o . 

São partes Integrantes desse contrato: 

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO 11- ANEXO TÉCNICO 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERrNCIA 

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de apoio à gestão de saúde na 
área de diretoria técnica médica do Complexo Regulador Estadual - CRE/SES. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Instituto de Gestão Por Resultados - IGPR firmou contrato de gestão com a 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás para operacionalizar o Complexo Regulador 
Estadual-CRE, central de regulação da oferta de serviços assistenciais, com sede na Rua 

26 n210- Bairro Santo Antônio, Goiânia/GO, CEP 74853-070. 

2.2. O IGPR apresentou a proposta técnica no processo de Chamamento Público que 
possui o delineamento geral do modelo de gestão que adotará na unidade, contendo as 
diretrizes estratégicas e que precisam ser desdobradas nos níveis tático e operacional. 

2.3. Para operacionalizar a unidade, em atendime nto à proposta técnica apresentada e 
às normas do Conselho Federal de Medicina - CFM consubstanciada na Resolução CFM 
n!:! 2147 /2016, é necessário que haja um diretor técnico médico no CRE. 

2.4. O Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de Péssôãl do IGPR 
prescreve, no art. 22, que no momento da abertura do processo será definida a 
modalidade do vínculo da contratação. 

2.5. O inciso li do art. 82 da Lei Estadual n!:! 15.503/ 2005, com redação dada pela lei 

Estadual nº 20.243/2018 permite a contratação de mão de obra por qualquer das 
modalidades permitidas na legislação brasileira, inclusive o previsto na Lei federal n2 

6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação dada pela Lei federal n!:! 13.429, de 31 de 
março de 2017, para contratar recursos humanos para atividades meio e fim do objeto 
do contrato de gestão, incluindo-se aí as atividades assistenciais das unidades de saúde. 

2.6. Consoant e proposta técnica apresenta pelo IGPR no Chama1mento Público, o cargo 
de Diretor Técnico Médico é um ca rgo/função de confiança, sendo demissível ad nutum. 

2.7. Considerando os custos envolvidos na contratação celetista e no intuito de otimizar 
o gasto do recursos público repassado para o gerenciamento do CRE, a contratação da 
diretoria técnica médica deverá ser feita por meio de pessoa jurídica interposta. 

3. DA PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 
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3.1. O procedimento de seleção poderá ser dispensado em razão do disposto no inciso ' 

1 do art. 11 do Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de Pessoal 

do IGPR, aplicando-se o Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços, 

subsidiariamente, com especial observância ao disposto no art. 25, IV, desse 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A descrição e detalhamento dos serviços e produtos que a empresa deverá fornecer 

está descrito no ANEXO TÉCNICO, que integra o presente TERMO DE REFERÊNCIA. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5. São obrigações da CONTRATANTE: 

5.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo e forma estabelecidos. 

5.3. Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, todas as informações solicitadas por 

esta, necessárias à análise, produção e execução do objeto do contrato. 

5.4. Prestar as informações necessárias para o melhor cumprimento deste Contrato. 

3.5. Exigir a observação das normas emanadas pelos órgãos de fiscalização e controle. 

5.6. Editar normas complementares para o gerenciamento da execução do Contrato em 

razão de exigência dos órgãos de controle e fiscalização aos quais o Contrato de Gestão 

da unidade de saúde esteja vinculado ou subordinado. 

5.7. Custear deslocamento de prepostos, colaboradores ou empregados da 

CONTRATADA, quando esses realizarem viagens necessárias para execução do objeto 

do contrato, fornecendo passagens aérea, hospedagem, refeições e indenização por 

quilometragem rodada, nos termos dos regulamentos internos da CONTRATANTE. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6. São obrigações da CONTRATADA: 

6.1. Executar os serviços contratados conforme descrito no ANEXO TÉCNICO 

obedecendo ao cronograma e prazos estipulados entre as partes. 

6.2. Submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo serviço e produto 

que fizer necessário a sua participação. 
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6.3. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento 

da CONTRATANTE e aquelas relativas ao objeto do presente Contrato, se aplicável. 

6.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo pardalmente, o objeto 

do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada 

sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE. 

6.5. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou 

dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o 

ônus decorrente. 

6.6. 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 do processo seletivo. 

6.7. Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o 

pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução deste Contrato, adimplindo com 

toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços dos 

seus cooperados/funcionários. 

6.8. Adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que eventualmente venha a ser 

reconhecida judicialmente ou administrativamente por qualquer órgão administrativo 

e/ou fiscalização, sendo defeso invocar este contrato para eximir-se de qualquer 

responsabilidade ou obrigação, bem como transferir o ônus financeiro decorrente 

dessas obrigações à CONTRATANTE. 

6.9. 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. 

6.10. 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 da sede da empresa e do 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. 

6.11. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar 

do recebimento de notificação para tal mister. 

6.12. 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. 
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6.13. Aceitar o desconto mensal, s,em prejuízos de advertências, caso os serviços sejam~ 

realizados em desacordo com o contratado. 

6.14. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de 

qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis. 

6.15. Designar para execução dos serviços somente profissionais habilitados. 

6.16. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, caso uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE. 

6.17. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços, sendo defeso 

invocar este contrato para eximir-se de qualquer responsabilidade ou obrigação, bem 

como transferir o ônus financeiro decorrente dessas obrigações à CONTRATANTE. 

6.18. 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. 

6.19. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto do presente contrato, 

nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a presença ou ausência da fiscalização 
da CONTRATANTE, durante a execução do serviço, motivo de exclusão ou redução de 

responsabilidade. 

6.20. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

funcionários, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita, sendo defeso invocar este contrato para eximir-se de qualquer 

responsabilidade ou obrigação, bem como transferir o ônus financeiro decorrente 

dessas obrigações à CONTRATANTE. 

6.21. Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar durante a execução dos serviços. 

6.22. Atender a qualquer convocação da CONTRATANTE para esclarecimentos a respeito 

dos serviços prestados. 

6.23. Substituir, sempre que exigido, qualquer empregado cuja atuação, permanência 

e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatório 

disciplina da CONTRATANTE, ou ao interesse do serviço público. 
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6.24. Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compatível com as necessidades 

dos serviços. 

6.25. Submeter-se às políticas e práticas de Compliance da CONTRATANTE. 

7. DA PROPOSTA 

7.1. A empresa deverá apresentar sua proposta com valor mensal pelos serviços. 

7.2. Juntamente com a proposta deverá ser enviado o currículo do representante da 

empresa ou de quem executará o objeto do contrato. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento pelos serviços prestados será feito mediante a emissão de nota fiscal, 

no período entre o dia 25 ao último dia do mês de prestação do serviço, acompanhado 

de relatório sintético das atividades executadas. 

8.2. No mês de dezembro de cada ano a CONTRATANTE poderá pagar à CONTRATADA 

um montante, a t ítulo de desempenho, denominado de CLÁUSULA DE DESEMPENHO, 

que variará entre oitenta e cem por cento do valor mensal do serviço prestado. 

8.3. O valor referente ao desempenho será calculado proporcionalmente, na fração de 

1/12 avos por mês de serviço prestado, e conforme metodologia definida por ato da 

Diretoria Executiva. 

8.4. O pagamento somente será efetuado mediante a comprovação da regularidade 

fiscal do CONTRATADO, na forma definida no Regulamento de Compras e Contratação 

de Serviços do IPG e demais exigências constantes no contrato. 

9. DA VIGltNCIA 

9.1 A contratação terá período de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura, podendo ter o seu prazo prorrogado por meio de termo aditivo, por 

períodos sucessivos, tendo sua duração máxima a mesma do Contrato de Gestão. 

10. DA REPACTUAÇÃO DE VALORES 

10.1. Durante a vigência do contrato será admitida a repactuação de valores. 

10.2. Em havendo aditivação do contrato para incluir novos serviços não previstos no 

ANEXO TÉCNICO, será permitida a repactUJação de valores. 
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10.3. Em havendo aditivação do contrato para sua prorrogração, será permítida 

repactuação de valores. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zerado, incompatíveis com os preços pelo mercado. 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1 O IGPR não tem a obrigação de contratar o serviço objeto deste Termo de 
Referência, e podendo optar também, pela na contratação parcial destes. 

12.2. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, após a apresentação da mesma . 

Lúcia Helena Alves Vidal 

Presidente 

...,,~ ...... iv~ os 
ALARES EIREU 

Administrador 
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ANEXO li 

ANEXO TÉCNICO 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EXECUTADOS 

1. CONTEXTO 

1.1. O Complexo Regulador Estadual - CRE/SES é a unidade administrativa que 

operacionaliza a regulação de acesso das unidades de saúde que estão sob gestão da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e rea liza a intermediação do acesso das demais 

unidades, quando provocado. 

1.2. Dentro do novo modelo proposto pela SES/GO caberá ao CRE organizara as agendas 

e a grade de resolubilidade dos executantes que estão contratualizados, avaliadas e· 

monitorados pela Gerência de Regulação da SES. 

1.3. É objeto do contrato de gestão a operacionalização por meio de sistema de 

regulação desses serviços, com a implantação de mais cinco estacoes macrorregionais 

de regulação para a cobertura de 100% das solicitações, via sistema, dos 246 municípios 

do Estado, compreendendo uma população que já supera 1.000.000 de habitantes. 

1.4. Foi realizado do Processo de Chamamento Público, por meio do Chamamento 

Público n2 001/2018-SES e o IGPR se sagrou vencedor do processo, tendo sua proposta 

técnica escolhida como a melhor dentre as apresentadas. 

1.5. Firmado o Contrato de Gestão entre o lGPR e a SES, é necessário que haja a 
implantação do modelo proposto, que teve suas linhas e diretrizes estratégicas definidas 

na Proposta Técnica apesentada. 

1.6. Para operacionalizar a unidade, em atendimento à proposta técnica apresentada e 

às normas do Conselho Federal de Medicina -CFM consubstanciada na Resolução CFM 

n!! 2147/2016, é necessário que haja um diretor técnico médico no CRE. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
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2.1. A empresa deverá fornecer um médico que exercerá o cargo/função de Diretor 

Técnico Médico do Complexo Regulador Estadual - CRE/SES. 

2.2. O diretor técnico, nos termos da lei e da Resolução CFM n!! 2147 /2018, é o 

responsável perante os Conselhos Regionais de Medicina, autoridades sanitárias, 

Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelos aspectos formais do 

funcionamento do estabeleciment o assistencial que represente. 

2.3. O diretor técnico deverá executar as seguintes atividade, em consonância com os 

regramentos do CFM: 

1 - Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; 

li - Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica,. 

visando ao melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de saúde, 

em benefício da população, sendo responsável por faltas éticas decorrentes de 

deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição; 

Ili -Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das Comissões de Ética Médica; 

IV - Certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o Conselho de Medicina, 

bem como sua qualificação como especialista, exigindo a apresentação formal dos 

documentos, cujas cópias devem constar da pasta funcional do médico perante o setor 

responsável, aplicando-se essa mesma regra aos demais profissionais da área da saúde 

que atuem na instituição; 

V - Organizar a escala de plantonistas, zelando para que não haja lacunas durante as 24 

horas de funcionamento da instituição, de acordo com regramento da Resolução CFM 

n!! 2.056, de 20 de setembro de 2013; 

VI - Tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas; 

VII - Assegurar que as condições de trabalho dos médicos sejam adequadas no que diz 

respeito aos serviços de manutenção predial; 

V111 - Assegurar que o abastecimento de produtos e insumos de quaisquer natureza seja 

adequado ao suprimento do consumo do estabelecimento assistencial, inclusive 

alimentos e produtos farmacêuti,cos, conforme padronização da instituição; 

IX - Cumprir o que determina a norma quanto às demais comissões oficiais, garantindo 

seu pleno funcionamento; 

X - Assegurar que as propagandas institucionais obedeçam ao disposto na Resolu 

CFM n2 1.974, de 14 de julho de 2011, ou aquela que a suceder; 
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XI -Assegurar que os médicos que prestam serviço no CRE, independente do seu vínculo, 

obedeçam ao disposto no Regimento Interno da instituição; 

XII - Assegurar que as pessoas jurídicas que atuam na instituição estejam regularmente 

inscritas no CRM; 

XIII - Outras atividades correlatas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

3.1. Os documentos, dados e informações produzidas pela empresa CONTRATADA, por 

seus colaboradores, prepostos ou sócios, terão seu direito autoral cedidos totalmente à 
CONTRATANTE, conforme Inciso Ido art. 49 da Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 

considerando-se a remuneração pelos serviços prestados como a onerosidade prevista 

no art. 50 da mesma lei. 

Goiânia, 26 de novembro de 2018. 

a Alves Vida! Genési 

Presidente Administrador 



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/2018-CRE/IGPR 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

APOIO Á GESTÃO DE SAÚDE NA AREA DE DIRETORIA TÉCNICA MÉDICA DO 

COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR FILIAL 01, pessoa 

jurídica de direito privado, qualificada como organização social pelo Estado 

de Goiás por meio do Decreto Estadual nº 8.636/2016, com sede em 

Goiânia (GO) e filial na mesma cidade na Av. 136, 761 - Andar 11 Edif. 

NASA, Setor Sul, CEP 74093-250, inscrita no CNPJ sob o nº 

20. 288.745/0002-96, neste ato representada por seu Diretor Executivo 

JEAN PIERRE PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 

146472-6-2ªVIA SSP/GO e CPF n° 492.677.101-25. 

CONTRATADO: REGULAR SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede em Goiânia (GO), na Rua T 28, nº 

S/N°, Quadra 32, Lote 11 A 13,Apartamento 1703,Condominio Res idencial 

Vitória Régia, Setor Bueno-CEP74.210-040, inscrita no CNP J sob o no 

31.988.458/0001-24,neste ato representada por seu administrador, Sr. 

Christian Douglas Bittow Mundim, brasileiro, advogado, empresário, 

portador do RG nº 3121968 DGPC/GO e CPF nº 707.113.991-15. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente t ermo tem por finalidade a redução do valor bruto contratualmente no percentual de 
5%, sendo ajustado de R$ 25 .000,00 ( vinte e cinco mil reais) para R$ 23 .750,00 ( vinte e três mil 
setecentos e cinquenta reais ) mensais e 285 .000,00 ( Duzentos e oitenta e cinco mil reais) global, ✓ 
em f unção da ad equação orçamentária dos contratos vigentes sol icitados pela diretoria executiva 
da organ ização social. 

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO 
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E assim por estarem justas e acordadas, as partes firma o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus sucessores, 
para que surta todos os efeitos em Di reito previsto, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas e qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé. 

eira 
Diretor Executivo 

Testemunhas: 

1) 
Nome: 
CPF: 

Rua 26 nºlO, Quadra 01 Lote 01, 
Jardim Santo Antonio Goiânia - GO, CEP: 74 .853-070 

Goiânia, 01 de outubro de 2019. 

~ ~-.,v-J~ 1-~ 
--' REGULAR SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES 

EIRELI ME 

2) 

Christian Douglas Bittow Mundim 
Administrador 

Nome: 
CPF: 

sus + 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 003/2018-CRE/IGPR 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE APOIO Á GESTÃO DE SAÚDE NA AREA DE DIRETORIA 

TÉCNICA MÉDICA DO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR FILIAL 01, 

pessoa jurídica de direito privado, qualificada como organização 
social pelo Estado de Goiás por meio do Decreto Estadual nº 
8.636/2016, com sede em Goiânia (GO) e filial na mesma cidade na 
Av. 136, 761 - Andar 11 Edif. NASA, Setor Sul, CEP 74093-250, 
inscrita no CNPJ sob o nº 20.288.745/0002-96, neste ato 
representada por seu Diretor Executivo JEAN PIERRE PEREIRA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1464 72-6-2ªVIA 
SSP/GO e CPF nº 492.677.101-25. 

CONTRATADO: REGULAR SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede em Goiânia (GO), na 
Rua T 28, nº S/Nº, Quadra 32, Lote 11 A 13,Apartamento 
1703,Condominio Residencial Vitória Régia, Setor Bueno
CEP:7 4.210-040, inscrita no CNPJ sob o no 31.988.458/0001-
24,neste ato representada por seu administrador, Sr. Christian 

Douglas Bittow Mundim, brasileiro, advogado, empresário, portador 
do RG nº 3121968 DGPC/GO e CPF nº 707.113.991-15. 

As partes acima firmaram em 26/11/2019 o presente contrato de 
prestação de serviços de apoio a gestão de saúde na área de diretoria 
técnica médica para atender as necessidades do Complexo 
Regulador Estadual -CRE. 

Rua 26 nºlO, Quadra 01 Lote 01, 
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CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

O presente termo tem por finalidade o acordo mútuo entre as partes em continuar a referida 

prestação de serviços conforme estipulado na cláusula 2.1, até a data de 31/12/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA- RATIFICAÇÃO 

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Contrato originário que 
não tenham sido modificados pelo presente Termo Aditivo. 

E assim por estarem justas e acordadas, as partes firma o presente Termo em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus 
sucessores, para que surta todos os efeitos em Direito previsto, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas e qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé. 

INSTI E GESTAO POR 
R ADOS-IGPR 
J · Pierre Pereira 

Diretor Executivo 

Testemunhas: 

1) 
Nome: 
CPF: 

Rua 26 n°10, Quadra 01 Lote 01, 
Jardim Santo Anton io Goiânia - GO, CEP: 74 .853-070 

Goiânia, 30 de novembro de 2019. 

~~J~ 1. ~ 
REGULAR SERVIÇOS MEDICÕ 

HOSPITALARES EIRELI ME 
Christian Douglas Bittow Mundim 

Administrador 

2) 
Nome: 
CPF: 
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 003/2018-CRE/IGPR 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE APOIO Á GESTÃO DE SAÚDE NA AREA DE DIRETORIA 
TÉCNICA MÉDICA DO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR FILIAL 01, 
pessoa jurídica de direito privado, qualificada como organização 
social pelo Estado de Goiás por meio do Decreto Estadual nº 
8.636/2016, com sede em Goiânia (GO) e filial na mesma cidade na 
Av. 136, 761 - Andar 11 Edif. NASA, Setor Sul , CEP 74093-250, 
inscrita no CNPJ sob o nº 20.288.745/0002-96, neste ato 
representada por seu Diretor Executivo JEAN PIERRE PEREIRA, 
brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 146472-6-2ªVIA 
SSP/GO e CPF nº 492.677.101 -25. 

CONTRATADO: REGULAR SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede em Goiânia (GO), na 
Rua T 28, nº S/Nº, Quadra 32, Lote 11 A 13,Apartamento 
1703,Condominio Residencial Vitória Régia, Setor Bueno
CEP:74.210-040, inscrita no CNPJ sob o no 31 .988.458/0001 -
24,neste ato representada por seu administrador, Sr. Christian 
Douglas Bittow Mundim, brasileiro, advogado, empresário, portador 
do RG nº 3121968 DGPC/GO e CPF nº 707.113.991-15. 

As partes acima firmaram em 26/11/2019 o presente contrato de 
prestação de serviços de apoio a gestão de saúde na área de 
diretoria técnica médica para atender as necessidades do Complexo 
Regulador Estadual -CRE. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Rua 26 nºlO, Quadra 01 Lote 01, 
Jardim Santo Antonio Goiânia - GO, CEP: 74.853-070 sus+ 



O presente termo tem por finalidade o acordo mútuo entre as partes em continuar a referida 
prestação de serviços conforme estipulado na cláusula 2.1 , até a data de 29/02/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA- RATIFICAÇÃO 

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Contrato originário que 
não tenham sido modificados pelo presente Termo Aditivo. 

E assim por estarem justas e acordadas, as partes firma o presente Termo em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma , rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus 
sucessores, para que surta todos os efeitos em Direito previsto, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas e qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé. 

Goiânia, 30 de dezembro de 2019. 

~~ J ~ l l ~• . 
--~~::::...,_-+---------- J ___:.:::. REGULAR SERVIÇOS ~ asui ADOS-IGPR 

aiÍ Pierre Pereira 
intendente Executivo 

Rua 26 nºlO, Quadra 01 Lote 01, 
Jardim Santo Anton io Goiânia - GO, CEP: 74.853-070 

HOSPITALARES EIRELI ME 
Christian Douglas Bittow Mundim 

Administrador 
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