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CONTRATO EMERGENCIA!. DE PRESTACAO DE SERVICOS - CPS N9. 004/2021 

CONTRATO DE GESTAO N2.  08/2021-SESJGO (em fase de outorga 

CONTRA0 DE PREsAcAO 	sERvcos TECNICOS 
FM RADIOOGIA!RADIO-X, TOMOGRAFIA E ARCO-
cLGlC0: NCLUJDO SERv;cos DE PACS S1STEMA 
Of COMUMCAcAO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS) 
E RC (RADIOGRAFIA COMPUTADOIZADA) PARA 
DIG1TALIZAcAO DOS EQUIPAMENTOS DE RAIO-X 
MOVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES 
A8AiXO QUAUFICADAS: 

C0JTRATANTE 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, pessoa 
Iunthca cia direito pnvado na forma de associaço civil sem fins lucrativos, qualificada como 
Jranizaçäo Social de Saide no Estado de Goiãs raves do Decreto Estadual  
denovembrode 2020. iriscrita noCNPJ/M1 n. 18.176.322/0001-51, corn sede na Rua Avelino 
.Le Fra n.2OO, 	tO 	ntiii 	VerdeGO. CEP 75.901-140, neste ato representado par 
seu Diretor Predete e Superneridene Geral EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, confornie 
dispasicOes etatutãras da entidade. 

ONTRATADO(A 

RAYMED SERVIOS OE RADIOLOGIA LFDA, pessoa juridca de dweito privado, tnscrita no 
CNPi/MF n2. 23.173.013/0001-68, sediada na Rua Eduvaido Veloso do Carmo, n9. 322, Sala 
04, Centro, Santa Helena cia Goás - Goias, CEP 75.920-000, aeste ato representado par seu 
ôcio ANTONIO SERGIO LOPES MENDES, bfasileiro, caado, técriico em radiologia, residente 

e dorniciliado no municipiode Santa Helena de Gois - Gotäs, reguarmente insrto no C•PF 
417.915173-15e RG n. 28630920-GEJU5PC-MA. 

PlO presente instrumenro, as partes acrna quaIufcdas tern entre si justas e acertadas a 
prebente con:raw de acordo corn as cIuulas e condiçOes segunites. 

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1.1. 0 obctoda presente instru Merl to Conlratua a .xccucao dos SERVIcOSTECNIcOS EM 
RADIOLOGIA (RADIO-X, TOMOGRAFIA E ARCO.CIRUGICO), INCLUINDO SERVIOS DE PACS 
(SISTEMA 0€ coMuNlcAcAo E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS) E RC (RADIOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA) PARA DIGITALIZAcAO DOS EQUIPAMENTOS DE RAIO-X MOVEIS, 
.'sando atender as necessdac1es do Hospital Estaduat de Urgéncias da Regiäo Sudoeste Dr. 

F, J 
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oa.r akiros Mchado (HU1S0), cu 	estão, operacionalizaçäo e execucâo so de 
sponsahdade do CONTRATANTE ante Cor:rato oe Gesto n2. 08/2021SES/GO 

1-2. Os serviços a serem executados pos.uern as seguintes CARACTERiSTIAS GERAIS: 

1.2.1. 	0 relicianarnento têcnico medic3 entfe U CONTRATANTE e a CONTRATADA sera 
lizadu, ai,Jve,1 di DireLc Tec Ju nUS0 	Cor desgnadc pea C0NTRATA 

ob 
 

Da Svperintend6ricta Tcnica oo PGSE. 

dern lelçOe uttucicnais entie o CONTRATANTE e a CONTRATADA sero 
eadi pea Diretora G 	dc HuRSO 	Supeuinterioentes do IPGSE C o 

Gestor/Admnistrador desgnadc- Pczd CONTRATADA, cofifurnie a rnatera a set discutida 

1.2.3. 	Os set viçcis tec ku' seru reajzados 'o iURS0, atendendo toda a dernanda de 
'eus setoces.  

1.3. Para o cumprimento do objeto, a CONTRATADA prestará Os £ervlcOs t&nkos a todos os 
uários do HURSO, abrangendo os diferentes setores do hospital. 

1.4. 0 profissionat disponibilizado pela CONTRATADA deverA preencher adequadamente o 
Prontuáric de Atendimento 405 pace'ts (manual ou eletrônico), detahando looas as 
atvdades e eentuas intercorencias. 

I.S. A CONTRATADA devera garantr que Os técniCos na area de imagem possuam 
eperiência comprovada no manuselo C habhdades tecii'cas para realizacäo das atividades 

iacionadas àqueta especialidade. 

1.6. 0 serviço de PACS sistema de cornunicaçäo e aQwvarnento de 4rnagensl de conter: 

1.6.1. 	Serviclor de arrnazenarnento em novem, de forma que as imagens possarn ser 
acessadas pela uternet. corn Fornecim.ento de sisterna i3ara visualizaço das imagens em 
ernpo real 

1.6.2. 	Cl.(r.adiografia coinputadorzada) para digrializaqio dos equipamentos de raio-x 
móveis que oferece imagens digitais inteirnas de quaidade corn transmisso em rede. 

1.7. A CONTRATADA devera disponibilizar profissionas suficientes para a cobertura dos 
serviços de r4diatoga (raios-x, arco-cirürgico e tomografia) nos seguintes quantitativos: 

QUAt)R0 1 TECNJCOS EM RADIOLOGIA 

Setor 	 Descritivo 

KathoIogIb 	
rCsj icc tC( 	Radocgia 12 horas aor dia em regime presel'ua4 das 07h ..s 
todos  os ua dd sernra. 

R~doto 

	

	
02 {dois) Têcnicos em Raoiooia, 12 horas por dia em regime presencial, das 19r 

07h. todos os o4s d  

Valor mensal (30 dias) = R$3.U00,00 (sesenta etrês mil reals) 

	

&oba (180 dias) = R5378000,00 (tre2entos e setentae oito mit teals) 	- 

1,8. 0 quo: l itativu  a proj 	Ords pcdQrll softer rndanças conforrne riecessidade do 
rtJRSO, podendo ser sclicitado aurnento desse quantitativo a qualquer momento pelo 
CONTRATANTE. 

' 	 ,j-,. 	 - Z-. Oentrc Rio Verde. Estado de Got As 
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2.1. 0 prte:te contrato em frndamento nos itens 21, 22, 2.12, 2.67 e 9.16 do Contrato 
ut' Get 	r* (381'2021SES/GO. rfercri:c ao gerenciarnnto. operaclonalzaçao C ext.c.uço 
J< at oades do Hospital Etacu dt .ngências da Região Sudoeste Or Mbanir FaI&ros 
Machadc hURSO), servindo para gardntr a connnucade do objeto da parc.eria firmada corn 

FTaao de Goas, respeitado os prncoios cons1..orats da Iegaidade, morahdade, 
pub cae e 	C dj. 

 
Est,,dual n'. 15.503/2. 

CLAUSULA TERCE IRA - DO CARATER EMERGENC1AL DA CONTRATAcAO 

3.1. 	. 	 ridu q 	Cxi 	 0/2021 -SES/GO 101 celeorado entre o 
ONRA. 	L e E:do ue 	... uu 	 ros termos do art. 6F, I, da Lei 

EstaduaF n. 15.503/2005, a pesente ontrataçâo OLUf fe -'os mesmos modes, conforme 
prevé o artigo 15, VIII e IX da RN n9. 01/2021, que institu o Regulamento de Compras, 
Contrataçes de Obi'as e Serviços e Aenaçöes de Bens Publicos do IPGSE, no intuito de 
colocar em irnedato funcioriamento e a garantir plena efiaência a undade hospitalar genda, 
eitando preju(zos soctais de toda ordem. 

CIJUSUI.AS QUARTA - EM VIGENCIA 

4.1. A vigênca contratual se irnca r.a data da sua asinatura, no podendo ultrapassar o 
prazo de vigenoa do Contrato de Gestho nQ. 08/2021-5E5/GO - 24 de juho de 2021. em 
uflçO do car ater emecgenciai ca preserite ontrataço. 

3.2. Ni - p o 	de uspensão do Contrato de Gestdo n. 08/2021-SES/GO, ou em quaquer 
utra hipute!>v a paraILaçao dos sevcos a ele atinences, o presente contrato podera ser 
rnediatanente susenso, a critéro do CONTRATANTE, näo gerando em favor das parres 
dirc'toc.. obrigaçôes, savo as ZISSUMIII~ antes do evcn'o fatidico. 

CLAUSULA QU INTA -OAS OBRIGACOES DO CONTRAIANIE 

5.1. Constiuern obngaçôes do CONTRATANTE: 

5.11. 	Retribuir a CONTRATADA pelos serviços prestados corn prestaçöes pecuniáras em 
arceias mensais, a serem tiquidadas em ate 15 (quinze) dias tteIs após a apresentação do 

r.c>rco de tvdic1es e da iica lscat :ompetentes; 

5.1.2. 	Promover as facil-dades necessárias para o Ivre acesso dos profissionaiS da 
;JONTRATADA suas instaiaçães, desde Que devidarnente identificados; 

5.1.3. 	Oferecer condiçôes fisicas e estruwrais necessârias para re.&izaco dos seriços 
zontratado. proporcionando todas as condiçOes e nonT1ac6es necessärias para c m1h 
curnpnmeiiro das obngaç5es da CONTRATADA; 

S.M. 	No1itka, pot escr ito, a CONTRATADA sobre qualquer irreguaridade verificada na 
execucáo dos S.(ViO5 

5.1,5, 	G'1105j, th varor cu't atau. 	en:.as pn;zcs cauados pelo CONTRATADO 
enipregados e prepostos, de ivaquer nturea, bern corno valores decorrentes de passivos 
trabaIhstas e flscajs gerados e não a,npIidos pelo CONTRATADO. 

Rua Avelino de Far, OV 200 - Setor Centro - Rio Verde. Estado de Gciás 
-. 	 .j:P. 75.0-143 
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5.1.6. 	Orientar, por escrito, a CONTRATADA Sabre qualqoer atteração nas norm 
internas, técnicas ou admntstratvas, que possam ter reftexo no retacionamento, desdeque 
cordado prevarrente ?ntre as partes; 

	

5.1.7. 	Exir a cumprimento tie todo as compromissos assumdos peta CONTRATADA, 
:ermos im cla-usulas, cant rat c• o termos tie ua proposta; 

	

5.1.8. 	hscaizar a execução do preente cantraw. conforme as normas atnente ao 
ojeto contratado, sem prejuzo da obrigaço da CONTRATADA tie uiscalizar seus 
.Jrofcs;ona medicos. 

	

511.9. 	Aster-se tie ernanar quaquer ordem aireta a funcionário da CONTRATADA. 
'vendo thrlglr  se exdusvamente aos bupervisores, encarregados e gestores aesta a fim tie 
' tz curn-r cuaqter exigêr.ca. 

CLAUSULA SXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

6- i- ':c. oogaçäe cia CONTRATADA 

	

6.1.1. 	UtitIiar as methores técrncas e prtcas disponiveis para a execução do servico 
especaIiado tdentifcado na Clausula Primeira; 

	

6.1.2. 	Atenoer fiel e diligentemente as interesses co CONTRATANTE, ageridanco 
rei.mâes ou partcipandodas agendadas sempre que houver necessidade. 

	

6.1.3. 	Canini.a pontamt'flt. p 	suto, ao CONTRATANTE sobre a 	tua tie 
probiemas q.ie possam interferir no andamento dos serviços contratados. 

	

6.1.4. 	Permitir.e facilitar a inspeçâo dos serviços, prestando todas as informaçes e 
presentanuo todos as documents que Ihe forem solcitatios; 

	

6.1.5. 	Atender todos as pacientes que necessitem dos serviços descritos no abjeto deste 
conrratG. €m qualquet - po rl crrniraço étnica. religiosa, sexual ou politaca, 
empregando tEcncas hurnazadas e éticas nesse processo. 

	

6.1.6. 	Manter absoluto sdc e cormcedaIk1ade no tocante 305 servicos, documentos, 
pequas, entrevistas e dernais ntormacôes apuradas ou que tome conhecimento durante 

pestação dos servicos, 

	

6.1.7. 	Orientar os seus empregados sobre as normas regulamentadoras sobre segurança 
e medicina do trabaiho, sabre tados as protocolos institucionais estabelecidos e normas 
egais vigentes da ANVISA.. Ministério da 5a6de e Mrnistério do Trabatho; 

	

6.1.8. 	Fiscalizar e fornecer aos seus empregados e prepostos todos as equipamentos de 
proteco inthvduaI (EPI) e equipamentos tie proreco coletiva (EPC) relativos a serviço 
cesenvotvao. 0 CONTRATANTE podera parahsar as servlcos quando os empregados .nao 
st verem puMegldos, ficando a onus da paraiisacão par conta da CONTRATADA, mantendo-

se inaiteraclos as prazos defnidos no contrato de prestacào de serviços, desde que 
r.iider.t comprovado; 

6.1.9. 	Respetar, par si e par seus prepostos, as normas atinentes ac funcuonamento da 
dace e aqueas re1atvas 30 objeto do presente contrato, bern coma as normas e 

p7 ucedimentos de controle internu, inclusive as tie acesso as dependências do hospital; 

Rua Avelino de Fare- f)Qs. 	R 'erae, Estado tie Gos 
Z±P. 
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6.1.10. Promover  a cobranca dos valores decorrentes do presente contrato somente após 
o specivo vencirnento e da demonstracão do repasse dos vaores par parte do Poder 
Publico subscritor do Contrato de Gestäo; 

6.1.11. Grantir que seus colaboradores estejam sempre identificados corn crachá; 

6.1.12. Manrer  servco de atendirnento sern interrupçâo. Caso haja eventuais 
iecessidacies de ausència ns escaas prestabeIecidas, deverá haver a substituico ou 
cpoçào de pror;ona;ssob pena de aplcaçäo de multa prevista neste instrumento, 

6.1.13. Apresentar as escaas de trabaho para aprovaçâo do Oiretor Têcnico da 
CONTRATANTE, responsavel pot veriñcar a cornpatibikdade das escalas corn a lesIacâo em 
.gur 

6.1.14. Gtrantir que todos Os medicos desgnados para a prestaçäo de servicos junta ao 
IURO uthZem a sistema de gesto oferecido pelo CONTRATANTE, salvo em caso de 
"operância do sistema, sob pena de softer gios.as e a suspenso do profissional do quadro 

uc preadores de servço atravCs tie r'otincaçàc a CON TRATADA; 

6.1.15. No cobrar, em hpOtese aguma peios serviços medicos previstos neste 
Istrurnerito aos usuários do SUS, sob pena de responsabiluzaçâo par essa prática; 

6.1.16. Não cobrar ou faturar par procedirrteatos/servços em dupliodade ou 
sobreposicão tie honorários, sob pena tie se sujeitar a glosa do segundo 
procedirnento/serviço, poderdo a CONTRATANTE utilizar as normas de Auditoria do SUS 
para apuraf a situaçäo; 

	

6.1.17. 	feparar, corng.r, remove, refaer ou SL4b5ttUt, as s.as expensas, irnedatamente, 
as panes du objeto da contataco em te se venif.arem vicios, defeitos ou ncorreçöes 
quanco da execuço dos servicos ou quanta a execucao dos relatónos de servicos; 

	

6.1.18. 	Foenecer, subsidiac. esclarerer a CONTRATANTE, tie forma escrta e vba 
cornpeta e fdedigra, sabre qualquer tipo de procedimento, processo ou ofcio exarado pof 
orgào püblico ou empresa privada que, aireta ou indretamente, referiremse aos servços 
objeto deste instrumento; 

	

6.1.19. 	Marten urn numero de telefonc para atendirnento 24 horas inintenruptas, tacos 
s d,as Ca iemana, para esciarecrneriros, reclamaçôes e saneamento de eventuais falnas nas 
scalas pre-estabelecidas e/ou para substauicao ou reposcâo de profissionais; 

61.20. inforrnar o CONTRATANTE todas as mudanças tie endereço (fisico e eletrônico) e 
tetefones (incusive fax e whatsapp), sob pena de arcar corn prejuizos e/ou penalidades 
decorrentes da impassibilidade de set contatada pelo CONTRATANTE para qualquer 
fina lidade; 

6.1.21. Custea- despesas con' passagens, estadias. transportes e alimentaco dos seus 
empregado, e preposto durante a desacamenta para atendirnento do objeto deste 
instrumemo. 

Ct.AUSULA SETIMA -DO VALOR E DO PACiAMENTO 

71. 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em periodicidade mensal, a montante 
. repndere a produtvidade defirjstjvamente atestada e comprovada, conforme as 

- o Verde. Eslado de Gois 
CEP 
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,aiores previstos no QUADRO 1 da Cláusula Primeira quanrta sobre a qual 151a incdi 
mun uuovdior a qualquer ttuio r€,rnuneratoro. 

71. 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o vaor unitáro previsto no QUADRO 1 da 
Ciausuta Primeira pelos services prestados no cia 26 de janeiro de 2021 (inicio do !iberaçöo 
do r&ursos JiHanceiros vinwIcidos cci Cantroto de Gestào n. 08/2021-SE5/GO em Jose de 

corn fundarnento ros princpos consrirucionais da continuidade do serviço pblico 
muiterrupco dos services essencias. 

7.3. ea execução do; sE'rvços ahrangdos neste contrato, o CONTRATANTE pagaa . 
CONTRATADA o valor descrito na Clãusula anterior, cujo depsitg será efetuado na conta 
bancár*a a ser indicada eIa CONTRATADA, em Rrazo no superior a 15 lQu3nze dips utei 
apôs p recebimento da Nota Fiscal competente, acompanhada de reiatOrlo de serviços 
• .jtaios ro p?rOclo c.e eferènc 

7.4. A CONTRATADA declara que aceita o abatirnento do valor referente a taxa bancra 
FED' pelo CONTRAIANTE, case a insttuiço bancária da CONTRATANTE faça essa cobranca. 

M. A CONTRATADA devera manter a regularidade fiscal durante toda a vigéncia deste 
trurnnto, bern corno apresentar egrne de ;u;ecäo  tribuzária a qual submete, informando 

' Lompruvando 	colhirnento ae todos os tributes aferos a prestacao dos services objeto do 
esente tnstrurnento, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. 

7.6. A Nota Fiscal deverã ser protocoiLzada na sede do CONTRATANTE, mediante entrega 
fsica do documento e/ou envio para o endereço eletrônico indicado pelo CONTRATANTE. 

7.7. A Nota Fiscal deverá ser preenchida corn a descric.ão dos servicos e a uarcela a aue se 
refere, devendo constar p n(mero do presente Contratp de Prestacão de Servicos (CPS) e o 
nurnero do Contrato de Gestão, ambos em epigrafe. 

(..iN1RATO DE OESTAO N. U81-2021 -Sr 
CPS N9.XXX/2021 

DESCRIçAO oo sERvlço xxx 
SERVICO PRESTADO NO HOSPITAL DE URGENCIADA REGIAO SUDOESTE DR. 
Ai.SANR FALEIROS MAChADO ttURSO) 

7.8. Os onus. tnbutos e contribuiçôes fiscais do contrato sero de responsabiItade da 
[MAI ADA, nuve a respcinsabdide de desdobrarnenlo da fatura, retençäo de tributes 

oe sua respoisabilidade, distrbuico de creditos individuais a seus cooperados, corn os qua.s 
CONTRATANTE näo tern qualquer vincolo laboral. 

7.9. Juntarnente corn a nota fiscal dos services prestados, a COt'4TRATADA devera apresentar 
relatOrio das atividades executadas no perIodo, a qual será acompanhado das seguintes 
Lertdöes; 

a) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal, mediante Certido Conjunta de 
débtos relatvos a Tribjos Federa's e da Divida Ativa da Unio, que aoranja inclusive 
a regi idade relativa as contribuiçôes prevdencianas e soclais; 

b) Prova de reguandade corn a Fazenda Estadual de Goiás, mediante Ce'tido Negativa 
de Dbtos reL3tivos a Tributes Estaduais: 

r1 	- 	Oe'tr - R') Verde. Estado de GoIás 
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c) Prova de reguIaroade corn a Iazenda Municpai, mediante Certidäo Negatva de 
Débtos ret3tvos aos Trbutos Municipais, no caso ce obras e serviços; 

d) Prova de regulardade re(atva ac) Funco de Garanta por Tempo de Serviço - FGTS4 
aes da aresentaço dc Certtcado deRegutaridade do FGTS— CRF; 

e) Prova de regularidade corn a Justiça do Trabaiho; 

7.10. Na ocorrèrcia de rejeicão da nota fiscal, por erro 00 incarreçöes, a prazo para a 
gamento estipWado passará a ser contado da data de sua reapresentaçao, n&, gerando 

'tmhurn onus para a CONTRATANTE a ttwo de correço monetáriajuros oumulta. 

7 11. Considcrandn o obeto co Contrato de Gest5c n. 03/2021SES/GO, a CONTRATADA 
,oete se as hpOteses de rescsão cotratual previst nortigo 78, XV, Ca Lei 8.666/1993 

7.12. Nenhurn pagamento serã efetuado 6 CONTRATADA enquanto perdurar pendéricia em 
reacão a entrega correspondente ou em vtrtude tie penalidade ou inadimpléncia, rio 

-ando rterthum Onus para a CON IkA1ANft z;u0 oe.correcão monetara,4oros o mtd. 

7.13. 4enhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 
omp.atibthdade corn as condiçOes de habilitacâo e qualificação. näogerando nenhum Onus 

para o CONTRATANTE a trtjo de correco morietária, juros ou multa. 

7.14. 0 presente contrato é atrelado acm recursos financeiros oriundos do. Contrato de Gestão 
02021-SES/GO. não incidinclo, sob nenhum pretexto, juros ou mukas em caso de mora 

tnaocera da CONTRATANTE. 

CLAUSULA OTVA - DO REPJUSTE DO CONTRATO 

	

8.1. 	0 Contrato poderá ser reajustado ou aditivado a quaquer tempo, em razäo da 
recessdade ouconvenência de contiruaço da prestacãodos serviços, a partir de negociaçào 
awrdada entre as partes, visando a adequacäo aos novas preços de mercado e a 
denionstraçäo anaUtca da varacäo dos componentes de custos do Contrato, devidamente 
ustificaa, ou cam a solicitaco de rnas serviços contratados. 

	

8.2. 	Na vigéncia de contrataçâo cmerger.cai, é vtdado a reajuste mera 	e trt 
. maor. par qualquer iridice eventualmente pretendioo. 

c LAUSU L,!~-NONA  

	

91. 	.A fiscahzacao aos servcos objeto cteste Contrato sera feita pela OIRETORtA 
ADMMSTRATVA da CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitacào dos servicos e 0 aceite da 
fatura. 

	

9.2. 	A fisca1zacâo ce que trata esta CJa..suIa nâo exoul nem reduz a responsabiidade da 
CONTRATADA par eventuais danos causados a CONTRATANTE ou terceiras, resuttantes de 
aço ou ornisso, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados, prepostos cm 
tooper acos. 

	

9.3. 	A hscaLizaço do CONTRATANTE se fará exclusivamente sobre a cumprimen:o dos 
ervços contratados, preservando autonornia écriica da CONTRATADA sabre os mesmos. 

/ 
/ 

Ru Aetnu dE Fd:.J - 3o Centt 	Verde. EsLad de Goias 
..... 
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CLAUSULA DCIMA - DA RESCJSAO 

1[J.1. L.onstiem rnovos para a rescisâo unilateral pelo CONTRATANTE; 

0.1.1. 0 no cjmprment0 dac obrgaçöes pea CONTATADA; 

10.1.2. 	Em caso de -eajusi hnanceiro. c falta de acordo quanto ao percentual a et 
etudo, 

10.1.3. 	0 cumprimento irregular dc cásas contratuais, especificacôes e prazos pela 
CONTRATADA; 

10.1.4. 0 inadimplemento total ou parcial das obrigaçöes contratuais pela CONTRATADA, 
bern corno a lentido do seu cumprimento, após abertura de prazo para justificativa ou 
anearnento das deficiências pelo CONTRATANTE em prazo razoável; 

10.1.5. 	U atfao injusthcado no tnco dos servços; 

10.1.6. A parahzaco dos servicos, sm justa causa e scm préva comunicacäo ao 
CONTRATANTE, 

10.1.7. A subcontrataçao Loat ou pc.l au oujew 30 pesente LonLrato sem P.evtj  
inuéncia, porescrfto, do CONTRATANTE, a associaco da CONTRATADA corn outrem bern 
orno a cesso Oti transfer&cia, total 00 parciat do objeto contratado, a fusäo, ciso ou 
ricorporação da CONTRATADA. 

10.1.8. 0 desatendirnerno das determrnaçöes reguLares da autoridode desgnada para 
urncanhar e f iscalizar a execucâo dos servicos quimto ao cumprimento do contrato e da 

nietas estabeiecicias; 

10.1.9. 0 cornetimento reiterado de faihas no sua execuçäo, anotadas em regstro própric. 
pea Coordenaço do CONTRATANTE; 

10 1.10. A dissotucão do sodedade Cooerativa ou cia empresa contratada; 

10.1.11. A aiteraçäo social ou a modificaco da fniidade ou da estrutura da CONTRATADA 
pre1udqu 	execuço dste contatv; 

10.112. 0 término do Contrato de Gesta nQ. 08/2021-SES/GO, sem qualquer; 

- 	 10.1.13. 0 descumprirnento de quaiquer iterr, da Potica Anticorpucào descrito na 
Ckwsua Décma Segundo co preente '.ontrato, 

10.1.14. A ocorréricia de caso fortuito ou de forca maor, devidarnenre comprovada, 
upeciiva do eecuçäo dcste Contrata. mediante notificaço corn aviso de recebimento 

corn 30 (trinta) thas de antecedência, mec1arte o pagamento de multa no valor de 5 tcinco 
c- es a prestaço mensal devida a CONTRATADA; 

10,1.15. A quaiquer tempo, sem justificativa, mediante notifcaçào por vias tnequivocos 
corn eficãca imediata. 

10.2. Constituem motivos de resciso do Contrato pela CONTRATADA, mediante notificaçáo 
corn aviso de recebimento corn 30 (trinta) duos de antecedência: 

10.2.1. 0 descumprimento dos obrigaç&es contratuais por porte do CONTRATANTE; 

10.2.2. Atraso fuianceiro par partC do CONTRATANTE, respeitada as dispoicöes do 
Uausula Setrna: 

T<u.j Avetrcuear i"3: S  
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10 .3, A qualquer tempo, as partes, de cornurn acordo, poderào firmar distrao forfm 
note na qual deve 	cr pactuido c per odo ce contntdade dos servrcos cot'd. 
.e7do imperiosa a obrgaço disposta no item 4.2 do presente Contrato quanto a 

	

'insf 	harrnôr'rca do objeto ao novo prestador do servços. 

104, zirvi qualquer htpibLe,),e de resciso, pci so tratar de serviço essendal, a continidade dos 
çc, otew do pr snle contrato ceverj !)er garantrda pela CONTRATADA peo perodo do 

10 (dez) das ou ate quo o CONTRATANTE formalize novo contrato corn prestador diverso, 
abivp a remunera.cäo proporcionat a CONTRATADA par esse periado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABIUDADES 

	

I. 	rte era respoa~,~vel isoladamente pelos atos que der causa, respondendo 
'e quem de direito, inclusive pelos atos praricados par prepostos que agirern legalmente 

seu name e, parucularmente, corn relaço as obrrgaçôe lega!s, fiscats e ecoriômicas quo 
dV C3U53. 

111. A CONTRATADA se responsabiliza integralmente petas seus empregados e prepostos, 
ondo arcar corn tocas as suas incumbêrrcras enquanto empregadora. 

113. Em nerthu ma hipOtese admtrse-á a formaço do viflCuiO empregaticlo entre 0 p05503! 
d CON IRATADA e o CONTRATANTE, devendo aquela zelar para quo o lirnite da presente 
p1 'stacào de serviços esteja perfeitamente oelineado. 

11.4. Em caso do responsabuiização do CONTRATANTE em redarnacão trabaihista ou execuço 
fca gerada par atos ou vincuto da CONTRAIADA, aquele tern o direito cie set ressarcido pelos 
peew2os eventualmente suportados, o que devera set feto em acäo de regresso ou par meio 
Of, denunclaçäo da lide, nos termos da iegislação processuai. 

11.5. A CONTRATADA, para todos Os eteitos, reconhece a Inexisténcia de vinculos entre a 
CONTRATANTE e a IBGH. antigo gestor da unidade hospitalar objeto da presente contratação, 
rrzo pe!a qual Isenta a CONTRATANTE de débitos e obrigacöes de qualquer natureza 
''rurdos do eventuais prestaçôes do servtcos no Hospital Estadual do Urgéncias daRegio 
Sjdoeste & Albanir Faeiros Machado (HURSO) em periodo anterior ao d3 preserrte 
u;iruic.3çaO. 

11.6. Conforme disposiçâo na Clãusula anterior, a CONTRATADA declara, do pleno direito, a 
igttimidade passiva do CONTRATANTE por 	dbrto ou obrigaçöe ie!ativaa e: u 
ogaruzacão social !BGH. 

11.7. Neste ato, a CONTRATADA declara quo tern cléncia dos requisitos previstos na Le! 
6.019/1974 (Terceirlzaçüo), notadamente Os artigos 42A e 4-8, declarando ainda que 
possul e rnanterá seu capital social compatIvel corn a ntmero de empregadas. 

CLAUSULA DIMASfUNDA -DA POLITICA ANTICORRUPCAO 

12.1. A CONTRATADA so comprornete a adotar Os mais altos padrOes éticos do conduta na 
condução dos seus negócios, especialmente as relacionado.s ao objeto deste instrumento, 
jASiffl coma em qualquer outra iniciativa envolvendo o CONTRATANTE. 
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12.2. A CONTRATADA comrornete-se, por s; e por seus socios, administradores, estores, 
representantes tegais, empregados, prepostos e subcontratados ("colaboradores"), a ro 
pagar. ;ometer ou autorizar o pagamento de qualque valor ou oferecer qualquer tpo de 
v'tagem fpagarrento ;ndevido), direta ou indiretamenre, a quakuer tuncionário putRco ou 

1~,rreva pessoa a ete relaconada, corn a objetivo de infiuenciá-lo inapropriadamente ou 
t.,,~~rnp--Onsa-lo do aurn forma em troca de aiuri beneficlo indevido ou favorecimento de 
caiouer tipo para a CONTRATADA e/oL para a CONTRATANTE. 

12.3. A cONTRATADA garante que no ernprega C nci ernpregará trabaiho escravo e traba:ho 
rfanttl, direta ou rnedante contrato de sevicos ou quatquer outro instrumento. 

12.4. A CONTRATADA compromete-se a pratcar os atos necessários de boa-M, cumprir de 
modo regular e pontual todas as obrigaçôes que Ihe iricumbern para a cabal reaiizacäo do 
objeto do presnte Contrato, bern corno atuar de acordo corn as padröes éticos e rormas 
inernas do CONTRATANTE. Obriga-se também, por si, seus colaboradores ou terc&ros par eta 
ccmtratados, a obedecer e gararitir que a prestação de serviços ora contratada se darà de 
.rdc corn todas as normas internas do CONTRATANTE. 

12.5. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, curante a prestaçao dos servicos ora 
avencada, cumprirä corn toclas as leis aplicves a natureza dos serviços contratacos, hem 
corno respeitará durarite sua awaco empresarial a lei de improbidade Administrativa (lEi 

• 8429/1992), Codigo Penal, Let Brasiteira Anticorrupco (Let ri2. 12.846/2013) e Decreto 
'derai rio. 8.420/2015 que a regutarnenta. 

12.6. A CONTRATADA garante CONTRATANTE que, sernpre que tiver contato corn as 
uwridades goverriamentais bra.iteiras, respeitará as disposicöes do Código de Etica e/ou 

Estatutos ap .caveis ao Orgão/enticace e esf era do Poder ao qoatesteja sujeita a autoridade. 

12.7. A CONTRATADA obriga-se a zear pefo born name do CONTRATANTE e a abster-se ou 
ornitir-se da prática de atos que possam prejudicar a reputaçào do CONTRATANTE. Em caso 
de uso indevido do norne do CONTRANTAE, ou de quatquer outro name, marca, termo ou 
expressao vinculados direta ou indiretamente a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA 
etas perdas e danos dal decorrentes. 

12.8. A. CONTRATADA concorda em participar de todas e quaisquer trelnamentos 
eventaimente oferecidos peto CONTRATANTE e/ou petos seus fornecedores, que sejarn 
rifiativos a quatquer aspecto que corista da let anticorrupço e/ou politicas internas do 
CONTRATANTE, bern coma aqueies relativos ao Código de Etica e Conduta desta, Atérn disto, 
a CONTRATADA concorda em solicitar que todos Os eus sócios, diretores e colaboradores o 
qualquer outra pessoa trabathanoo em seu beneficio parbcipem de tais treinamentos. 

12.9. Para a execucão deste contrato, nenhurna das partes poderá oferecer. dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se cornprorneter a aceitar de quem 
quec que seja, tanto por conta própria quarno por intermédio de outrern, quaquer 
pagarnento, doaco, cornpensaçâo, vantagens financeiras ou nãc' funanceiras ou benefiuos de 
qualquer especie que constituarn prática ilegal ou de corrupcào, seja de forma direta 00 
irdirta quanto ao obeto deste contrato, ou de outra forma a ete no relacionada, devendo 
garantr airida que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
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CLUSLJLA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAS 

13.1. F 	rtude ci flatreLJ 	da (or.-ataçacJ, us 	.ioriarios CofltratddOs pr uart ca 
(.ONTRATADA näc rnariteráo qualquer vincuo de subardinaço, habitualidade Cu 

erojde corn a CONTRATANTE, a qual se reporta excIuivamente a CONTRATADA na 
.Yecuçao ae sua dernc"Ja. 

13.2 E de resporsabi"dade ca CONTRATADA tocos e quaisquer onus ou encargos 
, i-t or—r , ies das ieljislaçbes fiscas, trabaihstas e socas relerente aos seus funcionários. 

.13.3. 0 CONTRATANTE se resea ao diretc ac.• exr da CONTRATADA, em quaquer epoca. 
flp3Ovante dos ecomentoc dos er:argus decorrentes das Iegislaçbes trabalhstas e 
videncaria, reIacioradas aOS seas funcioniros envohiidos nesta prestaço de serviços. 

13.4. lodo e qualquer tnbuto que incida ou venha a incidir sobre a prestaco dos servicos 
objeto deste contrato será arcado pela CONTRATADA. 

13,5. 0 presente Contrato ser'á de püblico acesso par meio do sitio eletrOnico do 
CONTRATANTE, podendo a seu objeto ser auditado por este a qualquer tempo, de modo que 
o CONTRATADA abre rno, excIusvamente em favor do CONTRATANTE, de qualquer sigilo que 
pQSa rcair obre a presente avenca. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO 

141. Para dirmr a :uestôes 	undo. 	u pre':. 	Lorrdw e cornpetete o Ear..... i 
arrarca de Rio Verde (GO). 

ara t'rneza e coma prova de haver eritre si. justos e avençados, e depois de fido e achado 
onforrn, as partes assiram a preserte Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. e 

tamoërn por 02 (duas) testernunns 

Rio Verd662 
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