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CONTRATO EMERGENCIAt. DE PRESTACAO DE SERVICOS -CPS N. 031/2021 
CONTRATO DE GESTAO N2. 08/2021-SES/GO (em fase de outorga) 
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CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIOS DE 
LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM 
NUVEM COM BANCO DE DADOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS: 

CONTRATANTE: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERV(OS ESPECIAUZADOS - IPGSE, pessoa 
juridica de direito privado na forma de associaco civil sem fins lucrativos, qualificada como 
Orgariização Social de Satde no Estado de Goiás através do Decreto Estadual n9. 9.758 de 30 
de novembrode 2020, inscrita no CNPJ/MF n2. 18.176.322/0001-51, corn sede na Rua Avelino 
de lana, n2. 200, Setor Centrals  Rio Verde-GO, CEP 75.901-140, neste ato representado por 
seu Diretor Presidente e Superintendente Geral EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, conforme 
disposiçöes estatutárias da entidade. 

CONTRATADO(A): 

NOXTEC 5ERV$OS LTDA, pessoa junidica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n2. 
21.388.231/0001-94, sediada na Rua Domingos Jose Martins, n2. 75, Sala 501, Recife - 
Pernambuco, CEP 50030-200, neste ato representado por seu Presidente ROBSON MEDINA 
CATAQI  brasileiro, regularmente inscrito no CPF/MF n2. 358.636.414-87 e RG n9. 2287108-
SSP/PE. residente e domiciliado no municIpio de Recife - RE. 

Pelo presente rnstrumento, as partes acima qualificadas tern entre Si justas e acertadas o 
presente contrato de acordo corn as cláusulas e condiçöes seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente instrumento contratual é a execuçâo dos SERVIOS DE 
IJCENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS, visando 
aterider as necessidades do Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste Dr. Albanir 
Faleiros Machado (HURSO), cuja gestäo, operacionaIizaço e execuco so de 
responsabilidade do CONTRATANTE ante o Contrato de Gestho n9. 08/2021-SES/GO. 

1.2. A CONTRATADA e distribuidora oficial da MV e Parceiro Oracle e prestará o serviço de 
Projeto de Anibiente Unificado da plataforma dos sistemas da MV na Cloud Oracle a tim de 
atender as necessidades da Secretaria de Estado de SaUde de Goiás (SES/GO) em ter uma base 
rntegrada de todas as unidades hospitalares. 

1.3. REQUISITOS TCNICOS que serão disponibt,os pela CONTRATADA: 
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1.3.1. 	Servidores de produção corn 99,67% (noveata e nove virgula sessenta e sete 
cento), disponiveis, vinte e quatro horas por dia, durante todo o ano; 
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1.3.2. 	Servidores hospedados em Data Center corn garantia; 

	

1.3.3. 	Banco de Dados Oracle corn RDS, corn a Iicença inserida, compatIvel corn as 
necessidades da solucão; 

	

1.3.4. 	Tráf ego de entrada de dados ilirnItado; 

	

1.3.5. 	Tráf ego de salda de dados corn urn minima de 800 GB/mès; 

	

1.3.6. 	Servidores de aplicaco e banco de dados de treinamento e simulaço ligados em 
horário comercial; 

	

1.3.7. 	Elastic ip para todos as servidores no arnbiente AWS: 

	

1.3.7.1. 	Produção: ERP + HOSP + PEP + SACR i- BI 

	

1.3.7.2. 	Servidores de aplicacäo produçäo : lnfraestrutura Base NIvel 5 

	

1.3.7.3. 	Simulaçäo e Treinamento: SOUL ERP + SOUL HOSP + PEP + SACR + BI 

	

1.3.7.4. 	Servidores de aplicação Simulaçâo e Treinamento: lnfraestrutura Base 

1.4. COM PONE NTES DA SOLUcAO  oferecidos pela CONTRATADA: 

	

1.4.1. 	Servidor de Banco de Dados 

	

1.4.2. 	Storage para Banco de Dados 

	

1.4.3. 	Servidor de aplicação para Produção SOULMV ERP 

	

1.4.4. 	Servidor de aplicaçâo para Produço SOULMV HOSPITAL.AR 

	

1.4.5. 	Servidor de aplicacäo para Produçäo MVPEP 

	

1.4.6. 	Servidor de aplicaçâo para Produçâo LEGADO 

	

1.4.7. 	Servidor de aplicaço para Producão PAINEL DE INDICADORES 

	

1.4.8. 	Servidor para Balanceamerito de Carga 

	

1.4.9. 	Servidor para portal de atualizaço 

1.4.10. Servidor de apIicaço para Simulaco 

1.4.11. Servidor de aplicaço para Treinamento 

13. A descrico do objeto e seus elernentos caracteristicos corn todas as especificaçôes 
está contida na PROPOSTA COMERCIAL ANEXA, subscrita pelo Sr. Robson Medina Catäo em 
27 de janeiro de 2021, a qual integra o presente Instrumento para todos Os fins, 
prevalecendo as dlsposicöes do Contrato de Gestk n. 08/2021-SES/GO e as cláusulas 
constantes no corpo deste instrumento em caso de divergéncias. 

1.6. Considerando que a CONTRATADA prestava serviços ao HURSO sob a gesto da antiga 
organizaco social e a exigência de continuidade do serviço integrado para atender as 
necessidades da SES/GO, as partes reconhecem a existência de continuidade dos servicos 
prestados ao HURSO corn a finatidade exclusiva de isentar o CONTRATANTE do pagamento 
pelo "Setup iniciat" (instalação inicial) e manter o valor mensal pactuado corn a organização 

	

social anterior. 	 /1 
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17. As partes esciarecem que a reconhecirnento da continuidade dos serviços näo s: 
a reconhecimento de vIriculo entre o CONTRATANTE e a organizaçäo social a 
permanecendo o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade trabathista, fisca 
contratuar e débitos e qualquer natureza que eventualmente possam incidir na relaçäo 
anterior entre a CONTRATADA e a organização social anterior, conforme previsto no Ctáusula 
Décima Primeira deste instrumento. 

I.S. As relacöes instltucioriais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA seräo realizadas 
através dos Superintendentes do IPGSE e o Gestor/Administrador designado peta 
CONTRATADA. 

CL4USULA SEGUNDA — DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO 
2.1. 0 presente contrato tern fundamento flOS itens 2.1. 2.2, 2.12, 2.67 e 9.16 do Contrato 
de Gesto n9. 08/2021-SES/GO, referente ao gerericiamento, operacionalizaco e execução 
das atividades do Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste Dr Aibanir Faleiros 
Machado (HURSO), servindo para garantir a continuidade do objeto da parceria firmada corn 
o Estado de Goiás, respeitados os principios constitucionais da legalidade, moralidade, 
publicidade e eficiéncia e da Lei Estadual n. 15.503/2005. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO CARATER EMERGENCIAI. DA CONTRATACAO 
3.1. Considerando que Contrato de Gestäo n2. 08/2021-SES/G0 foi celebrado entre o 
CONTRATANTE e o Estado de Goiás em caráter emergencial, nos termos do art. 6-F, I, da Lei 
Estadual n°-. 15.503/2005, a presente contrataçio ocorre nos mesmos moldes, conforme 
prevê o artigo 15, IX e VIII da RN aQ. 01/2021, que institui o Regulamento de Compras, 
Contrataçôes de Obras e Servicos e Atienaçöes de Bens Pcibticos do IPGSE, no intuito de 
colocar em imediato funcionamento e a garantir plena eficiência a unidade hospitalar gerida, 
evitando prejuizos sociais de toda ordem. 

CLAUSULAS QUARTA — DA VIGENCIA 
4.1. A vigêricia contratual se inicia na data da sua assinatura, nao podendo ultrapassar o 
prazo de vigência do Contrato de Gestão n2. 08/2021-SES/GO - 24 de juiho de 2021, em 
funçäo do caráter ernergencial da presente contratacäo. 

4.2. Na hipótese de suspensão do Contrato de Gestho n. 08/2021-SES/GO, ou em qua Iquer 
outra hipótese a paraIizaço dos serviços a ele atinentes, o presente contrato poderá ser 
imediatamente suspenso, a critério do CONTRATANTE, näo gerando em favor das partes 
direitos ou obrigaçâes, salvo as assumidas antes do evento fatidico. 

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 
5.1. Constltuem obrigaçöes do CONTRATANTE: 

S.I.I. 	Retribuir a CONTRATADA pelos serv 
parcelas mensais, a serem tiquidadas em 
relatôrio de atividades e da nota fiscaLem6t 

s prestados corn prestacôes pecuniárias em 
(quinze) dias üteis após a apresentacão do 
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5.1.2. 	Promover as facflidades recessârias para o livre acesso dos pro ssor 
CONTRATADA as suas instalaçöes, desde que devidarnente identificados; 

5.1.3. 	Oferecer condiçöes C, 1. 
	e estruturais necessánas para realização dos se IV 

contratados, proporcionando todas as condicöes e irtformaçöes necessárias para o meihor 
cumprimento das obrigacöes da CONTRATADA; 

5.1.4. 	Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade verificada na 
execucäo dos serviços; 

S.I.S. 	Glosar do valor contratado eventuais prejuIzos causados pelo CONTRATADO, 
empregados e prepostos, de qualquer natureza, bern como valores decorrentes de passivos 
trabaihistas e fiscais gerados e não adimptidos pelo CONTRATADO. 

5.1.6. 	Orientar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer aIteraço nas normas 
internas, técrilcas ou administrativas, que possam ter reflexo no relacionamento, desde que 
acordado previamente entre as partes; 

5.1.7. 	Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 
nos termos das cláusulas contratuais e Os termos de sua proposta; 

5.1.8. 	Fiscalizar a execuço do presente contrato, conforme as normas atinentes ao 
objeto contratado, sem prejuizo da obnigacão da CONTRATADA de fiscatizar seus 
profissionais medicos; 

5.1.9. 	Abster-se de emanar qualquer ordem direta a funcionário da CONTRATADA, 
devendo dirigir-se exciusivamente aos supervisores, encarregados e gestores desta a fim de 
se fazer cumprir qualquer exigência. 

CLAUSU.A SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

6.1. São obrigaçães da CONTRATADA: 

6.1.1. 	Utilizar as meihores técnicas e práticas dsponiveis para a execuçào do serviço 
especializado identificado na Cláusuta Primeira; 

6.1.2. 	Atender fiel e diligentemente Os interesses do CONTRATANTE, agendando 
reuniöes ou participando das agendadas sempre que houver necessidade. 

6.1.3. 	Comunicar prontamente, por escrito, ao CONTRATANTE sobre a existência de 
problemas que possam interferir no andarnento dos serviços contratados. 

6.1.4. 	Permitir e facilitar a inspeção dos serviças, prestando todas as informaçaes e 
apresentando todos os documentos que the forem soticitados; 

6.1.5. 	Manter absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos servicos, documentos, 
pesquisas, entrevistas e demais informaçôes apuradas 00 que tome conhecimento durante 
a prestaçäo dos serviços. 

6.1.6. 	Respeitar, por si e par seus prepostos, as normas atinentes ao funcionamento da 
unidade e aquetas relativas ao objeto do presente contrato, bern como as normas e 
procedimentos de controle interno, inclusive as de acesso as dependências do hospital; 

/2 
\ 
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6.1.7. 	Promover a cobrança dos valores decorrentes do presente contrato somente 
o respectivo vencimento e da demorstração do repasse dos valores por parte do P 
Pblico subscritor do Contrato de Gestão; 
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6.1.8. 	Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, imediatamente, 
as partes do objeto da contratacão em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecôes 
quando da execucäo dos servicos ou quanto a execucäo dos relatórlos de serviços; 

	

6.1.9. 	Fornecer, subsidiar, esclarecer o CONTRATANTE, de forma escrita e verbal, 
completa e fidedigna, sobre qualguer tipo de procedimento, processo ou oficlo exarado por 
Orgo publico ou empresa privada que, direta ou indiretamente, referirem-se aos servços 
objeto deste instrumento; 

6.1.10. Manter urn nUrnero de telefone para atendimento, todos os thas da semana, para 
esciarecimentos, reclamaçöes e saneamento de eventuais faihas nos servicos oferecidos; 

6.1.11. Informar o CONTRATANTE todas as rriudancas de endereço (fIsico e etetrônico) e 
telefones (inclusive fax e whatsapp), sob pena de arcar corn prejuIzos e/ou penalidades 
decorrentes da impossibilidade de ser contatada pelo CONTRATANTE para qualquer 
finalidade; 

6.1.12. Custear clespesas corn passagens, estadias, transportes e alimentaçâo dos seus 
ernpregados e prepostos durante o deslocamento para atendimento do objeto deste 
instrumento. 

CL4USULA SETIMA —DO VALOR E DO PAGAME 

7.1. 0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de R$7.80000 (sete mil e 
oltocentos reais) a titulo de licerica de uso de hospedagem em nuvem corn banco de dados 
Para 120 (cento e vinte) Estaçôes, quantia sobre a qual näo incidirá nenhum outro valor a 
qualquer titulo remuneratôrio. 0 valor global (180 meses) é de R$46.800,00 (quarenta e seis 
mii e oitocentos reals). 

7.2. 0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor descrito na Cláusula anterior, cujo 
depóslto será efetuado na conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA, em prazo näo 
superior a 15 (pulnze) dias üteis após o recebimento da Nota Fiscal competente, 
acompanhada de relatório de serviços executados no periodo de referenda. 

7.3. A CONTRATADA declara que aceita o abatimento do valor referente a taxa bancária 
TED" pelo CONTRATANTE, caso a instituicão bancãria da CONTRATANTE faca essa cobrança. 

7.4. A CONTRATADA deverá manter a regularidade fiscal durante toda a vigência deste 
instrumento, bern como apresentar regime de sujeição tributária a qual submete, ir1formando 
e cornprovando o recolhimento de todos os tributos afetos a prestaçâo dos serviços objeto do 
presente instrumento, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. 

7.5. A Nota Fiscal deverá ser protocolizada na sede do CONTRATANTE, mediante entrega 
fisica do documento e/ou envio para a endereco eletrônico indicado pelo CONTRATANTE. 

7.6. ANotafiscaldeverá ser reenchida coma descricäo dos servicos e a oarcela a aue se 

Rua Avelino de Fana. n° 200 - Setorntro - Rio Verde. Estado de Goias 
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SERVIO PRESTADO NO HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE DR. 
LAL8ANIR FALEIROS MACHADO (HURSO) 

7.7. Os onus, tributos e coritribuiçOes fiscais do contrato seräo de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive a responsabilidade de desdobramento da fatura, retencão de tributos 
de sua responsabilidade, distribuiço de créditos individuais a seus cooperados, corn os quais 
o CONTRATANTE näo tern qualquer vinculo laboral. 

7.8. Juntamente coma nota fiscal dos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar 
relatOrlo das atividades executadas no periodo, o qual será acompanhado das seguintes 
certidOes: 

a) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal, mediante Certido Conjurrta de 
débitos relativos a Tributos Federais e da Divida Ativa da Unio, que abranja inclusive 
a regularidade relativa as contribuicöes previdenciárias e sociais; 

b) Prova de regularidacle corn a Fazenda Estadual de Goiás, mediante Certidäo Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Estaduais; 

c) Prova de regularidade corn a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de 
Débitos relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e serviços; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, 
através da apresentaço do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

e) Prova de regularidade corn a Justiça do Trabaiho; 

7.9. Na ocorrência de rejeiçâo da nota fiscal, por erro ou incorreçôes, o prazo para o 
pagamento estipulado passará a ser contado da data de sua reapresentação, não gerando 
nenhum Onus para o CONTRATANTE a titulo de correção monetária, juros ou multa. 

7.10. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar pendência em 
relaçâo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência, näo 
gerando nenhum onus para a CONTRATANTE a titulo de correçâo monetária, juros ou multa. 

7.11. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 
incompatibilidade corn as condicöes de habilitaçâo e qualificaço, nâo gerando nenhum onus 
para o CONTRATANTE a titula de correção monetária, juros ou multa. 

7.12. 0 presente contrato é atrelado aos recursos financeiros oriundos do Contrato de Gestão 
nQ. 08/2021-SES/GO, näo incidindo, sob nenhum pretexto, juros ou multas em caso de mora 
financeira da CONTRATANTE. 

CLAUSULA OITVA - DO REAJUSTE DO CONTRATO 

8.1. 	0 Contrato poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razäo da 
necessidade ou conveniência de continuaçáo da prestação dos serviços, a partir de negociaçäo 
acorciada entre as partes, visando a adequaço aos novos precos de mercado e a 
demonstraço analitica da variaç8o dos componfes de custos do Contrato, devidamente 
justificada, ou corn a solicitação de mais serviçofcpntratados. 	 / 
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.2. 	Na vigéncia de contratacâo ernergencial, e vedado o reajuste meramente final 
amaior, por quatquer indice eventualmente pretendido. 
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CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO 

	

9.1. 	A fiscalizacâo dos servicos objeto deste Contrato serã feita pela DIRETORIA 
ADMlNlSTRATlVAda CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitaçäo dos serviços e o aceite da 
fatura. 

	

9.2. 	A fiscalizacâo de que trata esta Cláusula nâo exclui aem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por eventuais danos causados a CONTRATANTE ou terceiros, resultantes de 
aco ou omissäo, culpo5a ou dolosa, de quaisquer de seus empregados, prepostos ou 
cooperados. 

	

9.3. 	A fiscalizaco do CONTRATANTE se fará exclusivamente sobre o cumprimento dos 
serviços contratados, preservarido autonomia têcnica da CONTRATADA sobre os mesmos. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 

10.1. Constituem motivos para a rescisão unilateral pelo CONTRATANTE: 

10.1.1. 0 näo cumprimento das obrigaçôes pela CONTRATADA; 

	

10.1.2. 	Em caso de reajuste finariceiro, a falta de acordo quanto ao percentual a ser 
efetuado; 

10.1.3. 0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e prazos pela 
CONTRATADA; 

10.1.4. 0 inadimplemento total ou parcial das obrigaçäes contratuals pela CONTRATADA, 
bern como a lentidão do seu cumprimento, após abertura de prazo para justificativa ou 
saneamento das defIciências pelo CONTRATANTE em prazo razoável; 

	

10.1.5. 	0 atraso injustificado no inicio dos serviços; 

10.1.6. A paralizaçâo dos servicos, sem justa causa e sem prévia comunicaço ao 
CONTRATANTE; 

10.1.7. A subcontrataco total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia 
anuência, por escrito, do CONTRATANTE, a associacäo da CONTRATADA corn outrem, bern 
como a cessâo ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fuso, CISãO CU 
iricorporaçäo da CONTRATADA. 

10.1.8. 0 desatendirnerto das determinaçöes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execuçâo dos serviços quanto 30 cumprimento do contrato e das 
metas estabelecidas; 

10.1.9. 0 cometimento reiterado de faihas na sua execucâo, anotadas em registro próprio 
pela Coordenaço do CONTRATANTE; 

10.1.10. A dissolucâo da sociedade Cooperativa ou da empresa contratada; 

10.1.11. A alteraçâo social ou a modificaçãoa'fThalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que prejudique a execução deste coatrato; / 

10.1.12. 0 término do Contrato de Gest$.n.  08/2021-SES/GO, sem qualquer; 

Rua Avelino de Faria. a° 20,1Setor Centro - Rio Verde. Estado de Goiás 
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10.113. 0 descumprimento de qualquer item da Polftica Anticorrpuço des 
Cláusula Décima Segunda do presente contrato; 
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10.1.14. A ocorrencia de caso tortuito ou cle torça rnaior, aevivamente comprovacia, 
impeditiva da execuco deste Contrato, mediante notificaçâo corn aviso de recebimento 
corn 30 (trinta) dias de antecedéncia, mediante o pagamento de multa no valor de 5 (cinco) 
vezes a prestacâo mensal devida a CONTRATADA; 

10.1.15. A qualquer tempo, sem justificativa, mediante notifcaçào por vias inequIvocas 
corn eficacia imediata. 

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

10.2.1. 0 descumprimento das obrigaçôes contratuals par parte do CONTRATANTE; 

10.2.2. Atraso financeiro par parte do CONTRATANTE, respeitada as disposicöes da 
Clusula Sétima; 

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderao firmar distrato formal, 
hipátese na qual deverá ser pactuado o perIodo de continuidade dos servicos contratados, 
sendo imperiosa a obrigação disposta no item 4.2 do presente Contrato quanto a 
transferência harmonica do objeto ao nova prestador de servicos. 

10.4. Em qualquer hipótese de rescisäo, par se tratar de serviço essencial, a continuidade dos 
serviços objeto do presente contrato deverS ser garantida pela CONTRATADA pelo periodo de 
ate 10 (dez) dias ou ate que o CONTRATANTE formalize nova contrato corn prestador diverso, 
sendo cabIvel a remuneração proporcional a CONTRATADA por esse perlodo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 

11.1. Cada parte será responsãvel isoladamente pelos atos que der causa, respondendo 
perante quem de direito, inclusive pelos atos praticados par prepostos que agirem Jegalmente 
em seu norne e, particularmente, corn relaçâo as obrigacôes legais, fiscais e econômicas que 
der causa. 

11.2. A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pelos seus empregados e prepostos, 
devendo arcar corn todas as suas incumbências enquarito empregadora. 

11.3. Em nenhuma hipótese admitir-se-á a formaçao de vincuto empregatIcio entre a pessoal 
da CONTRATADA e o CONTRATANTE, devendo aquela zelar para que a limite da presente 
prestaçäo de serviços esteja perfeitamente delineado. 

11.4. Em caso de responsabilizaçao do CONTRATANTE em reclamação trabaihista ou execuçäo 
fiscal gerada par atos ou vinculo da CONTRATADA, aquele tern a direito de ser ressarcido pelos 
prejuizos eventualmente suportados, a que deverã ser feito em aco de regresso ou pot meio 
de denunciaçâo da lide, nos termos da legistacäo processuaL 

11.5. A CONTRATADA, para todos os efeitos, reconhece a inexisténcia de vinculos entre o 
CONTRATANTE e a I8GH, antigo gestor da unidade hospitalar objeto da presente contrataçao, 
razao pela qual isenta a CONTRATANTE de d6bitos5.-qbrigaç6es de qualquer natureza 
oriundos de eventuais prestaçöes de servicos no HX'pitf Estadual de Urgências da Regiac 

I A 
'- 
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Sudoeste Dr Albanir Faleiros Machado (HURSO) em periodo anterior ao da 
contratacão. 

lib. Lontorme asposiçao na Causuta anterior, a CONTRATADA dedara, de pleno dtreito, a 
ilegitimidade passiva do CONTRATANTE por fatos, débitos ou obrigaçöes relativas a gestâo da 
organização social I8GH. 

11.7. Neste ato, a CONTRATADA declara que tern ciência dos requisitos previstos na Lei 
6.019/1974 (Terceirizaçäo), notadamente as artigos 42-A  e 49-13, dedarando ainda que 
possui e manterI seu capital social compativel corn o numero de empregados. 

C1.AU$ULA DECIMA SEGUNDA - DA POLITICA ANTICORRUPCAO 

12.1. A CONTRATADA Se compromete a adotar as mais altos padröes éticos de conduta na 
conduço dos seus negócios, especialmente as relacionados ao objeto deste iristrumento, 
assim como em qualquer outra iniciativa envolvendo o CONTRATANTE. 

12.2. A CONTRATADA compromete-se, por Si e por seus sócios, administradores, gestores, 
representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados ("colaboradores"), a não 
pagar, prometer ou autorizar o pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de 
vantagem (pagamento indevido), direta ou indiretameate, a qualquer funcionário pUblico ou 
a terceira pessoa a ele relacionada, corn o objetivo de influenciá-lo inapropriadamente ou 
recompensà-lo de algum forma em troca de algum beneficlo indevido ou favorecimento de 
qualquer tipo para a CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. 

12.3. A CONTRATADA garante que não emprega e nâo empregará trabalho escravo e trabatho 
infantil, direta ou mediante contrato de servicos ou qualquer outro instrumento. 

12.4. A CONTRATADA compromete-se a praticar as atos necessários de boa-fe, cumprir de 
modo regular e pontual todas as obrigaçöes que Ihe incumbem para a cabal realizacão do 
objeto do presente Contrato, bern coma atuar de acordo corn as padrôes éticos e normas 
internas do CONTRATANTE. Obriga-se também, por si, seus colaboradores ou terceiros por ela 
contratados, a obedecer e garantir que a prestaçâo de serviços oa contratada se dará de 
acordo corn todas as normas internas do CONTRATANTE. 

12.5. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, durante a prestaçao dos servicos ora 
avençada, curnprirá corn todas as leis aplicáveis a natureza dos serviços contratados, bern 
como respeitará durante sua atuação empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (LEI 
n9. 8.429/1992), Código Penal, Lei Brasileira Anticorrupçäo (Lei n2. 12.846/2013) e Decreto 
Federal n2. 8.420/2015 que a regulamenta. 

12.6. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, sernpre que tiver contato corn as 
autoridades governamentais brasileiras, respeitará as disposiçöes do Cádigo de Etica e/ou 
Estatutos aplicáveis ao Orgao/entidade e esfera de Poder ao qual esteja sujeita a autoridade. 

12.7. A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo born name do CONTRATANTE e a abster-se ou 
omitir-se da prànca de atos que possam prejudicar a reputaçäo do CONTRATANTE. Em caso 
de usa indevido do name do CONTRANTAE, ou de qualquer outro name, marca, termo ou 
expressão vinculados direta ou indiretamente a CONTRAJNTE, responderá a CONTRATADA 
pelas perdas e danos dal decorrentes. 

Rua Avelino de Faria. n° 200 - Setor Ctro - Rio Verde, Estado de Goias 
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12.8. A CONTRATADA concorda em partidpar de todos e quaisquer treinamentosT 
eventualmente oferecidos pelo CONTRATANTE e/ou pelos seus fornecedores, que sejam 
relativos a qualquer aspecto que consta da lei anticorrupco e/ou poilticas internas do 
CONTRATANTE, bern como aqueles relativos ao Código de Etica e Conduta desta. Além disto, 
a CONTRATADA concorda em soIicitr que todos os sews sócios, diretores e colaboradores e 
qualquer outra pessoa trabaihando em sew beneficio participem de tais treinamentos. 

12.9. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ow Se 
cornprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanta par irttermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doaco, compensaço, varitagens finariceiras ow näo financeiras ow benefIcios de 
qualquer espécie que constituam prática ilegal ow de corrupção, seja de forma direta ou 
indireta quanta ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele no relacionada, devendo 
garantir ainda que sews prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOStCOES GERAIS 
13.1. Em virtude da natureza civil da contratacâo, os funcionãrios contratados par parte da 
CONTRATADA não mariterão qualquer vmnculo de subordinação, habitualidade ow 
onerosidade corn o CONTRATANTE, a qual se reporta exciusivamente a CONTRATADA na 
consecucão de suas demandas. 

13.2. E de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer onus ou encargos 
decorrentes das legislaçOes fiscais, trabathistas e socials ref erente aos seus funcionários. 

13.3. 0 CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, 
comprovante dos recolhimentos dos encargos decorrentes das legislaçOes trabaihistas e 
previdenciárias, relacionadas aos sews funcionários envolvidos nesta prestaçâo de servicos. 

13.4. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sabre a prestaco dos serviços 
objeto deste contrato serã arcado pela CONTRATADA. 

13.5. 0 presente Contrato será de pblico acesso par melo do sItio eletrOnico do 
CONTRATANTE, podendo o seu objeto ser auditado par este a qualquer tempo, de modo que 
a CONTRATADA abre mao, exciusivamente em favor do CONTRATANTE, de qualquer sigilo que 
possa recair sobre a presente avença. 

CLAUSULA DECIMA QLJARTA - DO FORO 

14.1. Para dirimir as questöes oriundas do presente contrato é competente o loro da 
Comarca de Rio Verde (GO). 

Para firmeza e como prova de haver entre si, justos e avençados, e depoIs de lido e achado 
conforme, as partes assinam a presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual tear e forma, e 
subscritas também por 02 (duas) testemunhas. 

Rio Verde (GO), 27 de janeiro de 
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