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CONTRATO EMERGENUAL DE PRESTACAO DE SERVICOS - CPS W. 027/2021 
CONTRATO DE GESTAO N. 08/2021-SES/GO (em fase de outorga) 
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CONTRATO DE PRE5TAçAO DE SERVIO DE L0CAçA0 
DE LICENA DE USO DE PROGRAMA DE 
COMPUTADOR E SERVIO DE IMPLANTAcAO, 
SUPORTE E MANUTENçAO PARA GESTAO NO HURSO 
(SISTEMA DE GESTAO SA - STRATEGIC ADVISER), QUE 
ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ABA1XO 
QUALIFICADAS: 

CO NTRATANTE: 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, pessoa 
juridca de direito privado na forma de associação civil sem fins lucrativos, qualificada coma 
Organização Social de Saüde no Estado de Goiás através do Decreto Estadual n.  9.752 de 30 
de novem bra de 2020, inscrita no CNPJ/MF n. 18.176.322/0001-51, corn sede na Rua Avelino 
de Faria, n2. 200, Setor Central, Rio Verde-GO, CEP 75.901-140, neste ato representado por 
seu Diretor Presidente e Superintendente Geral EDIJARDO PEREIRA RIBEIRO, conforme 
disposicôes estatutrias da entidade. 

CONTRATADO(A): 
INTERACT DEVELOPMENT LTDA, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n9. 
07.458.353/0001-89, sediada na Rua Carlos Fett Filho, nQ. 47, Conjunto 201, Centro, Lajeado 
- Rio Grande do Sul, neste ato representado par seu sácio FABJO ANDRÉ FREY, brasileiro, 
reguarmente inscrito no CPF n9. 436.167.710-72 e RG n9. 8049271251-SSP/RS, residente e 
domiciliado no municipio de Lajeado - RS. 

Peto presente instrurnento, as partes acima qualificadas tern entre si justas e acertadas a 
presente contrato de acordo corn as clusulas e condiçöes seguintes. 

CLAUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 objeto do presente instrumento contratual é a execução dos SERVIO DE LOCAçAO 
DE LICENA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIO DE IMPLANTAcA0, 
SUPORTE E MANUTENçAO PARA GESTAO NO HURSO (SISTEMA DE GESTAO AS - STRATEGIC 
ADVISER), visando atender as necessidades do Hospital Estadual de Urgéncias da Regiâo 
Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (HURSO), cuja gestäo, operacionalizacão e execuçào 
são de responsabilidade do CONTRATANTE ante o Contrato de Gesto n. 08/2021-SES/GO. 

1.2. A DE5CRIcA0 DO OBJETO e seus ELEMENTOS CARACTERISTICOS COM TODAS AS 
EsPECIFIcAc6E5 TECNICAS está contida na PROPOSTA COMERCIAL-PR-BR-568/17 em 
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anexo, a qual integra o presente instrumento para todos os fins, prevalecenc 
disposicóes do Contrato de Gestäo n9. 08/2021-SES/GO e as cláusulas constantes no 
deste instrurnento em caso de divergências. 
1.3. A CONTRATADA fará a instalaçào remota do Sistema SA - Strategic Adviser no servidor 
Co CONTRATANTE, bern como disponibilizará as correçães de eventuals erros no sistema 
licenciados através de teleprocessamento eletrônico. 

1.4. 0 CONTRATANTE pode efetuar a execuço de côpia de seurança 
(backup) dos arquivos fornecidos em midia magnética do SIstema SA-Strategic 
Adviser, corn finalidade exciusiva de propiciar a recomposiço do conteüdo do 
meio fIsico original em caso de perda de seus arquivos 

1.5. A CONTRATADA manterá atualizaclo tecnicamente a sistema contratado, efetuando 
irriplementaçôes, modificacbes e aperfeiçoamento em relação ao desempenho e outras, de 
forma gerat, a seu critério, sem custo adicional. 
1.6. A CONTRATADA oferecerá procedimentos temporários, enquanto uma solução 
permanente estiver sendo desenvolvida para eventual problema ou faiha apresentada pelo 
Sistema 
1.7. As relaçäes institucionais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA sero realizadas 
através dos Superintend entes do IPGSE e o Gestor/Administrador designado pela 
CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTFICATiVA DA CONTRATACAO 
2.1. 0 presente contrato tern fundamento nos itens 2.1, 2.2, 2.12, 2,67 e 9.16 do Contrato 
de Gestho n2. 08/2021-SES/GO, referente ao gerenciamento, operacionalizaço e execuço 
das atividades do Hospital Estadual de Urgências da Regio Sudoeste Dr Albanir Faleiros 
Machado (HURSO), servindo para garantir a continuidade do objeto da parceria firmada corn 
o Estado de GoithS, respeitados as principios constitucionais da legalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e da Lei Estadual n2. 15.503/2005. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO CARATER EMERGENCIAL DA CONTRATACAO 
3.1. Considerando que Contrato de Gestão n. 08/2021-SES/GO fol celebrado entre o 
CONTRATANTE e a Estado de Goiás em caräter emergencial, nos termos do art. 6-F, I, da Lei 
Estadual n2. 15.503/2005, a presente contratação ocorre nos mesmos moldes, conforme 
prevé a artigo 13, lx e VIII da RN nQ. 01/2021, que institui a Regularnento de Compras, 
Contrataçâes de Obras e Serviços e Alienaçöes de Bens Püblicos do IPGSE, no intuito de 
colocar em imediato funcionamerito e a garantir plena eficiência a unidade hospitalar gerida, 
evitando prejuIzos sociais de toda ardent 

CLAUSULAS QUARTA - DA VIGENCIA 
4.1. A vigência contratual se inicia na data da sua assinatura, rião podendo ultrapassar a 
prazo de vigência do Contrato de Gestäo n2. 08/2021-SES/GO - 24 de juiha de 2021, em 
funcäo do caráter emergenciat da presente contrataço. 

Rua Avelino de Faria, ri 200 - Setor Centro Rio Verde. Estado de Gois 
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4.2. Na hipótese de suspensão do Contrato de Gestäo n2. 08/2021-SES/GO, ou em qi 
outra hipótese a paralizaçäo dos serviços a ee atinentes, o presente contrato pod 
imediatamente suspenso, a criteria do CONTRATANTE, no gerando em favor das partes 
direitos ou obrigacöes, salvo as assumidas antes do evento fatIdico. 

CLUSULA QUINTA - DAS OBRiGAçOES DO CONTRATANTE 

S.I. Constituem obrigaçôes do CONTRATANTE: 

5.1.1. 	Retribuir a CONTRATADA pelos servicos prestados corn prestaçôes pecuniánas em 
parcelas mensais, a serem hquidadas em ate 15 (quinze) dias 6teis após a apresentaço do 
relatório de atividades e da non fiscal competentes; 

5.1.2. 	Promover as facilidades necessárias para o Iivre acesso dos profissionais da 
CONTRATADA as suas instalaçes, desde que devidamente identificados; 
5.1.3. 	Oferecer condiçOes fIsicas e estruturais necessárias para reatizaçâo dos serviços 
contratados, proporcionando todas as condiçöes e informacöes necessárias para o mehor 
cumprimento das obrigacOes da CONTRATADA; 
5.1.4. 	Notificar, par escrito, a CONTRATADA sabre qualquer irregularidade verificada na 
execucào dos serviços; 
S.I.S. 	Gosar do valor contratado eventuais prejuIzos causados peo CONTRATADO, 
empregados e prepostos, de qualquer natureza, born coma valores decarrentes de passivos 
trabaihistas e fiscais gerados e não adimplidos pelo CONTRATADO. 
5.1.6. 	Orientar, por escrito, a CONTRATADA sabre qualquer atteração rias normas 
internas, técnicas ou administrativas, que possam ter reflexo no relacionamento, desde quo 
acordado previamente entre as partes; 
5.1.7. 	Exigir a cumprimento de todos os cornpromissos assurnidos pela CONTRATADA, 
nos termos das dáusulas contratuais e as termos de sua proposta; 
5.1.8. 	Fiscalizar a execucão do presente contrato, conforme as normas atinentes ao 
objeto contratado, sem prejuizo da obrigação da CONTRATADA de fiscahzar seus 
profissionais; 

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. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBR(GACOES DA CONTRATADA 
6.1. São obrigacöes da CONTRATADA: 

6.1.1. 	Utilizar as meihores técnicas e práticas disponiveis para a execucão do servico 
especializado identificado na Clusula Primeira; 

6.1.2. 	Atender fiel e diflgentemente Os interesses do CONTRATANTE, agendando 
reuniöes ou participando das agendadas sempre que houver necessidade. 
6.1.3. 	Comunicar prontamente, par escrito, ao CONTRATANTE sobre a existência de 
problemas que possam interferir no andamento dos serviços contratados. 

Rua Avelino do Faria, no 200 - Setor Centro - Rio Verdo. Estado de Gois 
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6.1.4. 	Perrnitr e faciUtar a inspeco dos serviços, prestando todas as informac 	e 
apresentando todos Os documentos que the forem solicitados; 

6.1.5. 	Manter absoluto sigilo e confldenciaUdade no tacante aos serviços, documentos, 
pesqutsas, entrevistas e demais informaçoes apuradas Cu que tome conhecirnento durante 
a prestação dos serviços, 
6.1.6. 	Respeitar, por si e por seus prepostos, as normas atinentes ao funcionamento da 
unidade e aquelas relativas ao objeto do presente contrato, bern coma as normas e 
procedimentos de controle interno, inclusive as de acesso as dependências do hospital; 

5.1.7. 	Pramover a cobrança dos vatores decorrentes do presente contrato sornente apOs 
o respectivo vencimervto e da demonstração do repasse dos valores por parte do Poder 
Pübtico subscritor do Contrato de Gesto; 
6.1,8. 	Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, imediatamente, 
as partes do objeto da contrataço em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreçöes 
quando da execuço dos serviços ou quanta a execucão dos relatórios de serviços; 
6.1.9. 	Fornecer, subsidiar, esclarecer a CONTRATANTE, de forma escrita e verbal, 
compieta e fidedigna, sabre qua Iquer tipo de procedirnento, processo ou ofIcio exarado par 
órgo ptblico ou ernpresa privada que, direta ou indiretamente, referirem-se aos serviços 
objeto deste instrumento; 
6.1.10. Manter urn nmero de tetefone para atendimento em horário comercial das 
08h00 as 18h00 de segunda a sexta-feira, para esclarecirnentos, reclamaçöes e saneamento 
que se fizerem necessários nos serviços ora contratados; 
6.1.11. Informar a CONTRATANTE todas as mudanças de endereço (fisico e eletrônico) e 
tetefones (inclusive fax e whatsapp), sob pena de arcar corn prejuIzos e/ou penalidades 
decorrentes da impossibilidade de ser contatada pelo CONTRATANTE para qualquer 
fi nat Id ad e; 

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 
7.1. 0 CONTRATANTE pagar6 a CONTRATADA os seguintes valores, quantia sabre aqua I  nao 
incidir6 nenhum outro valor a qua!quer tItulo remuneratôrio: 

VALOR MENSAL VALOR GLOBAL DESCRIçAO DO SERVIO 	 (30 DIAS) 	(180 DIAS) 

L0CAcAO,SU PORTE E MANUTENçA0DOSLSTEMA 	R$ 4.354,59 	R$ 26127,54 
5Hc  

R$ 20.250,00 
PROJ ETO DE IMPLANTAçA0 (iSO horas —5 a 6 meses) 	

(dividido em OSx parcelas) 

7.2. As despesas de locomoço, alimentação e hospedagem para manutenção e 
implantaçäo, se solicitado a visfta presencial da CONTRATADA, serão pagas peto 
CONTRATANTE. 
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7.3. No que se refere a prestaço mensal, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o\!or 
descrito na PROPOSTA COMERCIAL, cujo depósito será efetuado na conta bancária a\tj 
indicada Della CONTRATADA, em prazo não superior a 15 (quinze) dias titeis após o 
recebimento da Nota Fiscal competente, acompanhada de relatório de services executados 
no periodo de referenda. 

7.4. A CONTRATADA declara que aceita o abatimento do valor referente a taxa bancária 
"TED" pelo CONTRATANTE, caso a instituiçäo bancária da CONTRATANTE faça essa cobrança. 

7.5. A CONTRATADA deverá mantel a regularidade fiscal durante toda a vigência deste 
instrumento, bern como apresentar regime de sujeicäo tributária a qual submete, tnformando 
e comprovando o recoihimento de todos os tributos afetos a prestacäo dos services objeto do 
presente instrumento, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, 
7.6. A Nota Fiscal deverá ser protocolizada na sede do CONTRATANTE, mediante entrega 
fisica do documerito e/ou envio para o endereço eletrônico indicado pelo CONTRATANTE. 
7.7. A Nota Fiscal deverá ser preenchida corn a descricão dos serviços e a parcela a gue se 

refere, devendo constar o nümero do presente Contrato de Prestacão de Serviços (CPS) e o 
nimero do Contrato de Gestão, ambos em epIgrafe. 

CONTRATO DE GESTAD N. 08/2021-SES/GO 

CPS N9. XXX/ 2021 

DESCRIçAO DO sERvIçO: XXX 

SERV(O PRESTADO NO HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE DR. 
ALBANIR FALEIROS MACHADO (HURSO) 

7.8. Os onus, tributes e contribuIçOes fiscais do contrato seräo de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive a responsabilidade de desdobramento da fatura, retenção de tributos 
de sua responsabilidade, distribuiçäo de créditos individuais a seus cooperados, corn os quais 
o CONTRATANTE no tern qualquer vInculo laboral. 
7.9. Juntamente coma nota fiscal dos services prestados, a CONTRATADA deverá apresentar 
retatório das atvidades executadas no perIodo, o qual será acompanhado das seguintes 
certidOes: 

a) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal, mediante Certidäo Conjunta de 
débitos relativos a Tributes Federals e da Divida Ativa da Uniao, que abranja inclusive 
a regularidade relativa as contribuiçOes previdencirias e socials; 

b) Prova de regularidade corn a Fazenda Estadual de Gois, mediante Certidão Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Estaduais; 

c} Prova de regularidade corn a Fazenda Municipal, mediante Certido Negativa de 
Débitos relatives aos Tributes Municipais, no case de obras e services; 

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

e) Prova de regularidade corn a iustiça do Trabalho; 

7,10. Na ocorrência de rejeicao da nota fiscal, per erro ou incorrecOes, o prazo para o 
pagamento estipulado passará a ser contado da data de sua reapresentaçäo, não gerando 
nerihum Onus para o CONTRATANTE a titulo de correçao monetária, juros ou multa. 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centre - Rio Verde, Estado de Gos 
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7.11. Nenhum paamento sera efetuado CONTRATADA enquanto peralurar pendéncini 
relacão ä entrea correspondente ou em virtude de penalidade ou inadirnplência, n'

, 
 

gerando nenhum anus para o CONTRATANTE a titulo de correço monetria, juros ou mufta, 

7.12. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 
incompatibiHdade corn as condicôes de hablitaçäo e quaificaco, nao gerando nenhum onus 
para o CONTRATANTE a titutc de correçäo monetána, juros ou multa. 

7.13. 0 presente contrato é atrelado aos recursos financeiros oriundos do Contrato de Gestão 
n2. 08/2021SES/GD, no inddindo, sob nenhum pretexto, juros ou multas em caso de mora 
financeira da CONTRATANTE. 

CLAUSULA OIIVA— DO REAJUSTE DO CONTRATO 

	

8.1. 	0 Contrato podet-6 ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razão da 
necessidade ou conveniência de continuacao da prestaço dos serviços, a partir de negociaço 
acordada entre as partes, visando a adequaço aos novos precos de mercado e a 
demonstraço analitica da variaço dos componentes de custos do Contrato, devidamente 
justificada, ou corn a soictaco de mais servicos contratados. 

	

8.2. 	Na vigência de contratacão emergencial, é vedado o reajuste meramente financero 
a major, por qualquer Indice eventualmente pretendido. 

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO 

	

9.1. 	A fiscalizaco dos serviços objeto deste Contrato será feita pela DIRETORA 
ADMINSTRATIVA da CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitação dos serviços e a aceite da 
fatura. 

	

9.2. 	A fiscalizaco de que trata esta Cláusula no exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por everituais danos causados a CONTRATANTE ou terceiros, resultantes de 
acao ou omissão, cuposa ou dobsa, de quaisquer de seus empregados, prepostos ou 
coo pe rados. 

	

9.3. 	A fiscaIizaço do CONTRATANTE se fará exciusivamente sabre a cumprimento dos 
serviços contratados, preservando autonomia técnica da CONTRATADA sabre os mesmos. 

CLUSULA DEOMA -DA RESCISAC 
10.1. Constituem niotivos para a rescisäo unilateral pelo CONTRATANTE: 
10.1.1. 0 no cumprimento das obrigaçes pela CONTRATADA; 

	

10.1.2. 	Em caso de reajuste financeiro, a fatta de acordo quanta ao percentual a ser 
efetuado; 

	

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

10.1.4. 0 inadimplemento total ou parcial das obrigaçes contratuais pela CONTRATADA, 
bern coma a lentidao do seu cumprimento, após abertura de prazo para justificativa ou 
saneamento das deficiências pelo CONTRATANTE em prazo razoável; 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Cobs 
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10.1.5. 	0 atraso injustificado no iniclo dos servicos; 

	

10.1.6. 	A paraUzaço dos serviços, sem justa causa e sem prévia cornuruic 
CONTRATANTE; 

10.1.7. A subcontratação total cu parcial do objeto do presente Contrato sem prévia 
anuèrtcia, por escrito, do CONTRATANTE, a assocaco da CONTRATADA corn outrem, bern 
coma a cesso ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fuso, cisão ou 
incoPporacao da CONTRATADA. 

10.1.8. 0 desatendimento das determinaçöes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execucão dos serviços quanta ao cumprirnento do contrato e das 
metas estabelecidas; 
10.1.9. 0 cometimento reiterado defaihas na sua execuço, anotadas em registro próprio 
pela Coordenaçäo do CONTRATANTE; 
10.1.10. A dissolução da sociedade Cooperativa ou da empresa contratada; 
10.1.11. A alteraço social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que prejudique a execuço deste contrato; 
10.1.12. 0 término do Contrato de Gesto nQ. 08/2021-SES/GO, sem qualquer; 

10.1.13. 0 descumprimento de qualquer item da Politica Anticorrpuco descrito na 
Cláusula Décima Segunda do presente contrato; 
10.1.14. A ocorréncia de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, 
impeditiva da execuço deste Contrato, mediante notiuicaco corn aviso de recebimento 
corn 30 (trinta) dias de aritecedéncia, mediante a pagamento de multa no valor de 5 (cinco) 
vezes a prestacâo mensal devida a CONTRATADA; 
10.1.15. A qualquer tempo, sem justificativa, mediante notificaço par vias inequlvocas 
corn eficácia imediata. 

10.2. Constitueni rnotivos de rescisão do Contrato pela CONTRATADA, mediante notificacão 
corn aviso de recebimento corn 30 (trinta) dias de antecedéncia: 
10.2.1. 0 descumprimento das obrigaçöes contratuais por parte do CONTRATANTE; 

102.2. Atraso financeiro por parte do CONTRATANTE, respeitada as disposicöes da 
Cláusula Sétima; 

10.3. A qualquer tempo, as partes, de cornum acordo, podero firmar distrato formal, 
hipôtese na qual deverá ser pactuado o periodo de continuidade dos serviços contratados, 
sendo imperiosa a obrigaço disposta no item 4.2 do presente Contrato quanta a 
transferência harmonica do objeto ao nova prestador de serviços. 

10.4. Em qualquer hipOtese de rescisäo, par se tratar de serviço essencial, a continuidade dos 
serviços objeto do presente contrato deverá ser garantida pela CONTRATADA pelo perlodo de 
ate 10 (dez) dias ou ate que a CONTRATANTE formalize nova contrato corn prestador diverso, 
sendo cabIvel a remuneraçäo proporcional a CONTRATADA par esse perlodo. 
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CLAUSLJLA DECIMA PR1MEIRA -DAS RESPONSABILIDADES 	 - 
IF IF 0- 

- 	. 11.1. Cada parte sera responsave isoladamente pelos atos que der causa, respond 
perãnte quern de direito, inclusive pelos atos praticados par prepostos que agirem legalmente 
em seu name e, particutarmente, corn relaço as obrigaçöes 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 enquanto empregadora. 

11.3. Em nenhuma hipOtese admitir-se-á a formaço de vinculo empregaticio entre o pessoa 
da CONTRATADA e o CONTRATANTE, devendo aquela zelar para que a limite da presente 
prestaco de servicos esteja perFetamente dehneado. 

11.4. Em cao de responsabilizaçäo do CONTRATANTE em reclamação trabaihista ou execuco 
fiscal gerada par atos ou vmnculo da CONTRATADA, aquele tern o direito de ser ressarcido pelos 
prejuizos eventualmerite suportados, a que deverá ser feito em aco de regresso ou por melo 
de denuncIaço da lide, nos termos da legislaco processual. 
11.5. A CONTRATADA, para todos os efeitos, reconhece a inexistência de vInculos entre o 
CONTRATANTE e a tBGH, antigo gestor da unidade hospitalar objeto da presente contrataç50, 
razo pela qual isenta o CONTRATANTE de clébitos e obngaçöes de qualquer natureza 
oriundos de eventuals prestacOes de servicos no Hospital Estadual de Urgências da Região 
Sudoeste Dr Albaruir Faleiros Machado (HURSO) em perIodo anterior ao da presente 
contrataçäo. 
11.6 Conforme disposição na Ciáusula anterior, a CONTRATADA declara, de pleno direito, a 
ilegitimidade passiva do CONTRATANTE par fatos, débitos ou obrigacöes relativas a gestão da 
organizaço social IBGH. 
11.7. Neste ato, a CONTRATADA declara que tern ciência dos requisitos pre\listos na Lei 
6.019/1974 (Terceirização), notadamente Os artigos 4A  e 4-B, declarando ainda que 
possui e manterá seu capital social compativel corn o numero de empregados, 

CLAUSULA 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 instrurnento, 
assim coma em qualquer outra iniciativa envolvendo o CONTRATANTE. 

12.2. A CONTRATADA compromete-se, por Si e par seus sOcios, administradores, gestores, 
representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados ("colaboradores'), a näo 
pagar, prometer ou autorizar o pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de 
vantagem (pagamento indevido), direta ou indiretarnente, a qualquer funcionário püblico ou 
a terceira pessoa a ele relacionada, corn a objetivo de influenciá-to inapropriadamente ou 
recompensá-lo de algum forma em troca de alguni beneficia indevido ou favorecirnento de 
qualquer tipo para a CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. 

12.3. A CONTRATADA garante que não ernprega e näo empregará trabalho escravo e trabaiho 
infantil, direta ou mediante contrato de serviços ou qualquer outro iristrumento. 

Rua Avelino de Faria. n° 230 - Setor Centro - Rio Verde, Estado de Goiãs 
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124. A CONTRATADA comprornete-se a praticar Os atos necessários de boa-f6, currir i 
rnodo regular e pontual todas as obngaçöes que Ihe incumbem para a cabal realizaç 
objeto do presente Contrato, bern coma atuar de acordo corn os padr5es éticos e norma 
internas do CONTRATANTE. Obriga-se também, par si, seus colaboradores ou terceiros par ela 
contratados, a obedecer e garantir que a prestaço de serviços ora contratada se dará de 
acordo corn todas as normas internas do CONTRATANTE. 

12.5. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, durante a prestacão dos servicos ora 
avençada, cumprirá corn todas as leis aplicàveis a natureza dos servrcos contratados, bern 
coma respeitará durante sua atuaco empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (LEI 
n. 8.429/1992), Código Penal, Lei Brasileira Anticorrupçao (Lei ng. 12.846/2013) e Decreto 
Federal n2. 8.420/2015 que a regulamenta. 

12.6. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, sempre que tver contato corn as 
autoridades governamentais brasileiras, respeitará as disposiçöes do Código de Etica e/ou 
[statutos aplicáveis ao órgo/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 
ornitir-se da pratica de atos que possam prejudicar a reputaço do CONTRATANTE. Em caso 
de uso indevido do nome do CONTRANTAE, ou de qualquer outro nome, marca, termo ou 
expressãa vinculados direta ou indiretamente a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA 
pelas perdas e cianos dal decorrentes. 
12.8. A CONTRATADA concorda em participar de todos e quaisquer treinamentos 
eventualmente oferectdos pelo CONTRATANTE e/ou pelos seus fornecedores, que sejarn 
relativos a qualquer aspecto que consta da lei anticorrupço e/ou polIticas internas do 
CONTRATANTE, bern coma aqueles relativos ao Código de Etica e Conduta desta. Além disto, 
a CONTRATADA concorda em solicitar que todos as seus sócios, diretores e cotaboradores e 
qualquer outra pessoa trabaihando em seu benefIcio participern de tais treinamentos. 
12.9. Para a execuco deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto per conta própria quanta por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doacão, compensaco, vantagens financeiras ou no financeiras ou benefIcios de 
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupço, seja de forma direta ou 
indireta quanta ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele no relacionada, devendo 
garantir ainda que seus prepostos e cola boradores ajam da mesma forma. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

13.1. Em virtude da natureza civil da contrataço, os funcionários contratados par parte da 
CONTRATADA näo manteräo qualquer vinculo de subordinaçào, habitualidade ou 
onerosidade corn o CONTRATANTE, a qual se reporta exciusivamente a CONTRATADA na 
consecuço de suas demandas. 
13.2. E de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer onus ou encargos 
decorrentes das legislacoes fiscais, trabaihistas e socials referente aos seus funcionários. 
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13.3. 0 CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer 	C 	E 
comprovante dos recoihimentos dos encargos decorrentes das Iegislaçôes trabaihist 	O 

previdenciárias, retacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestaço de servicos. 

13.4. Todo e qualquer tributo que ircida ou venha a incidir sobre a prestaçäo dos serviços 
objeto deste contrato será arcado pela CONTRATADA. 

B.S. 0 presente Contrato será de püb!ico acesso por meio do sitlo eletrônico do 
CONTRATANTE, podendo o seu objeto ser auditado por este a qualquer tempo, de modo que 
a CONTRATADA abre rno, exciusivamente em favor do CONTRATANTE, de qualquer sigilo que 
possa recair sobre a presente avença. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 
14.1. Para dirirnir as questSes orlundas do presente contrato é competente o Foro da 
Corn arca de Rio Verde (GO). 

Para firmeza e como prova de haver entre si, justos e avencados, 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) testernunhas. 

Rio Verde (GO), 27 de janeiro de 2021. 
Assinado de forma digital por 

EDUARDO PEREIRA 	EDUARDO PEREIRA 

RIBEIRO:484680881 53 RIBEIRO:48468088153 
Dados: 2021.01.27 08:49:02 -0300' 

EDUARDO PEREIRA RI BEIRO 
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FABIO ANDRE FREY 
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Testemu 
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