
11-P-6-5Z rrifl4N,n,-,.,Q', C teiç Página 1 de 12 

'FIs: 

CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS - CPS N2.059/2021 
CONTRATO DE GESTAO N2.  08/2021-SES/GO (em fase de outorga) 

CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVI0S 
ESPECIALIZADA 	EM 	PLATAFORMA 	DE 
GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA A cRIAçAo 
(DESENVOLVI MENTO, PROGRAMAçAO, LAYOUT, 
IDENTIDADE VISUAL, MODELAGEM E BANCO DE 
DADOS DO WEBSITE), ATUALIzAcA0 E 
MAN uTENcA0 	(ADAPTATIVA, 	Co RRETIVA, 
EVOLUTIVA E PREVENTIVA) DE SISTEMA DO SITE E 
PORTAL DA TRANSPARENCIA DO IPGSE, Q.UE ENTIRE 
SI CELEBRAM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, pessoa 
juridica de direito privado na forma de associaço civil sem fins lucrativos, qualificada como 
Organizaçäo Social de Saüde no Estado de Goiás através do Decreto Estadual n2. 9.758 de 30 
de novembro de 2020, inscrita no CNPJ/MF n2. 18.176.322/0001-51, corn sede na Rua Avelino 
de Faria, n. 200, Setor Central, Rio Verde-GO, CEP 75.901-140, neste ato representado por 
seu Diretor Presidente e Superintendente Gera] EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, conforme 
disposiçOes estatutárias da entidade. 

CONTRATADO(A): 

BELCHIA SOLUçOES TECNOLOGICAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF n. 40.894.191/0001-05, sediada na Rua 217, ng 728, Quadra 47, Lote 11, Sala 09, 
Setor Universitrio, Goiânia - Gois, CEP 74.603-090, neste ato representado por seu sócio 
GABRIEL CAMPOS EALARCAO, brasileiro, regularmente inscrito no CPF/MF n2. 749.846.401-
20, residente e domiciliado no municIpio de Goiânia - Goiás. 

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

CLUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente instrumento contratual é a execuço dos SERVIOS 
ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTELJDO PARA A CRIAcA0 
(DESENVOLVIMENTO, PR0GRAMAçA0, LAYOUT, IDENTIDADE VISUAL, MODELAGEM E 
BANCO DE DADOS DO WEBSITE), ATUALIZAçAO E MANUTENçAO (ADAPTATIVA, 
CORRETIVA, EVOLUTIVA E PREVENTIVA) DE SISTEMA DO 'f,E E PORTAL DA TRANSPARENCIA 
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DO IPGSE, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado Hospital Estadu 
Urgências da Região Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (HURSO), cuja gc 
operacionalização e execucào säo de responsabilidade do CONTRATANTE ante o Contrato de 
Gestäo n2. 08/2021-SES/GO. 
1.2. A CONTRATADA prestará ainda as atividades de inserco e atualizaço permanente de 
informaçöes atendendo as demandas do Portal da Transparência da Organizacâo Social e da 
SES/GO, conforme especificacöes descritas a seguir. 

1.3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS a serem realizados: 
1.3.1. SITIQ ELETRONICO: 

1.3.1.1. Desenvolvimento do website, entendido como a programaço (frontend e 
backend) e a disponibilizaco do site para acesso ao pblico por meio da 
Internet. 

1.3.1.2. Criaco, manutencâo e atualizacäo do layout. 
1.3.1.3. Atualizaçâo de conteüdo do website. 
1.3.1.4. Criaco da identidade visual do website. 
1.3.1.5. Desenvolvimento, modelagem e rnanutenco do Banco de Dados (SQL). 
1.3.1.6. Manutenco do CMS. 
1.3.1.7. Hospedagem e manutenção do servidor do site. 
1.3.1.8. Manutenção e atualizaco dos dados do Portal da Transparência lpgse. 
1.3.1.9. Envio dos dados ao Portal da Transparência SES/GO. 

1.3.2. MAN UTENcOES ADAPTATIVAS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E PREVENTIVAS, 
assim definidas: 

1.3.2.1. Manutençäo Adaptativa: adaptaçôes por mudancas externas (negocio, 
legislaço, ambiente operacional); 

1.3.2.2. Manutençâo Corretiva: alteraçôes para correço de defeitos ou 
comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou 
funcionamento; 

1.3.2.3. Manutençäo Evolutiva: evoluco corn a incluso de novas caracterIsticas e 
novas funcionalidades; 

1.3.2.4. Manutenço Preventiva: reengenharia de software visando a melhoria de 
desempenho por melo da otimizacäo de códigos ou recursos que facilitern 
futuras correçöes, adaptacöes ou evoluçães, devendo-se levar em conta as 
normas de acessibilidade. 

1.3.3. Incluem-se entre os servicos de rnanutencâo adaptativa, corretiva, evolutiva e 
preventiva: 

1.3.3.1. Fazer alteracôes para correço de contetido ou outras correçôes advindas do 
uso ou do funcionamento, incluindo adaptaçôes por fatores externos; 

1.3.3.2. Incluir caracterIsticas, conteüdos e/ou f nconalidades necessãrias aos 
funcionamentos do website e portal objet d ste instrumento, corn base nos 
contecidos repassados pelo CONTRATA. 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro Rio Verde, Estado de Goiás 
CEP: 75.901-140 
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1.3.3.3. Aplicar testes sistemticos; 
1.3.3.4. Realizar análise permanente para identificar deficiências o 

conformidades; 
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1.3.3.5. Realizar análise permanente, propondo inovaçöes; 
1.3.3.6. Fazer estudos de usabilidade e de acessibilidade; 
1.3.3.7. Produzir, estruturar e hierarquizar conteüdos e novas funcionalidades; 

1.3.3.8. Desenvolver programação e soluçöes de interfaces de tecnologia para 
sirnplificar os processos de criaço, gestho, publicaço, distribuiço e 
arquivamento de conteüdo; 

1.3.3.9. Adaptar contedo do objeto deste termo de referência para dispositivos 
rnóveis, como smartphones e tablets. 

1.3.4. A CONTRATADA é obrigada a capacitar e a treinar os servidores do IPGSE, sern 
custos adicionais aos serviços já pactuados neste instrumento. 0 treinamento 
poderá ser realizado presencial ou via internet e a carga horária deverá estar 
adequada para a total capacitacão, cobrindo todos os itens pertinentes ao born 
desenvolvimento dos trabalhos. 

1.4. Constituem obrigaçöes técnicas da CONTRATADA ace rca da PRESTACAO DOS SERVICOS: 
1.4.1. Os servicos de manutenco deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA na 

modalidade 247 (vinte e quatro horas por dia, sete dias na semana). 0 inIcio da 
prestaco dos servicos de manutenço se darâ após a assinatura do contrato. 

1.4.2. Interagir corn o gestor ou fiscal do contrato para tirar düvidas relacionadas ao 
servico prestado. 

1.4.3. Prestar serviço de help-desk (atendimento) via web ou telefônico aos usuários da 
equipe do CONTRATANTE, formalmente designados como competentes para tal; 

1.4.4. 0 site deverá constantemente ser atualizado, a fim de manter a alta 
disponibilidade; 

1.4.5. Responsabiliza-se pela manutenço do sigilo e confidencialidade das informacoes; 
1.4.6. Acionar o CONTRATANTE imediatamente, no caso de detecção de algum incidente 

de segurança, para que sejam tomadas as med idas corretivas e legais necessárias; 
1.4.7. So considerados incidentes de seguranca: acessos indevidos, instalaço de 

códigos maliciosos, negaço dos serviços (DoS), ataques por força bruta, ou 
qualquer outra aço que vise prejudicar a funcionalidade do site; 

1.4.8. As tentativas de acessos indevidos, de instalaco de códigos maliciosos, ou de 
qualquer outra aco que venham a pôr em risco a seguranca do site, corn ou sern 
sucesso, deverâo ser acompanhadas diariamente e tratadas imediatamente a firn 
de manter a disponibilidade do Site e portal de transparência; 

1.4.9. 0 atendimento se dar6 em regime integral, 24h todos os dias da semana, incluindo 
finals de semana e feriados; 

	/e,7;1.4.10. Responsabiliza-se pelas rotinas de Backup e  

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centt - Rio Verde, Estado de Goiás 
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1.4.11. Ao final do contrato, a CONTRATADA dever6 disponibilizar técnicos 

objetivos de viabilizar a transferência do contetido e bases de da 
corn poem a estrutura do site. 

1.5. As relaçOes institucionais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA sero realizadas 
através dos Superintendentes do IPGSE e o Gestor/Administrador designado pela 
CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO 
2.1. 0 presente contrato tern fundarnento nos itens 2.1, 2.2, 2.12, 2.67 e 9.16 do Contrato 
de Gesto n2. 08/2021-SES/GO, referente ao gerenciamento, operacionalização e execuco 
das atividades do Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste Dr Albanir 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 eficiência e da Lei Estadual nQ. 15.503/2005. 
2.2. A Criação, manutençäo e atualizaço se faz necessária para que o WEBSITE IPGSE e o 
PORTAL DA TRANSPARENCIA perrnanecam atendendo corn excelência as demandas advindas 
do Contrato de Gestão de n9. 008/2021-SES/GO, celebrado entre o CONTRATANTE e o 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - 
SES/GO. 
2.3. 0 website do lpgse e Portal da Transparência serâo as principals ferrarnentas de 
comunicação da Organização Social corn a sociedade. 0 objetivo da Contrataço de prestador 
de serviços especializados ern plataforma de Gerenciarnento de Conteüdo para atualizaço e 
manutenco de contetdo do site é facilitar o acesso as informaçOes e acts documentos e dar 
major transparência e visibilidade as atividades da instituico. 

CLAUSULA TERCEIRA -DO CARATER DA CONTRATACAO 
3.1. A presente contrataçâo ocorre em estrita observância das normas prevista na RN rio. 
01/2021, que institul o Regulamento de Compras, ContrataçOes de Obras e Serviços e 
AlienacOes de Bens Püblicos do IPGSE, tendo sido realizada através de Carta Cotaçao Simples 
n. 001/2021-IPGSE. 

CLAUSU LAS QUARTA - DA VIGENCIA 
4.1. A vigência contratual se inicia na data da sua assinatura, não podendo ultrapassar o 
prazo de vigência do Contrato de Gestão n2. 08/2021-SES/GO - 24 de julho de 2021, em 
funçâo do caráter emergencial da presente contrataçao. 
4.2. Na hipótese de suspenso do Contrato de Gestho n9. 08/2021-SES/GO, ou em qualquer 
outra hipótese a paralizaçao dos servicos a ele atinentes, o presente contrato poderá ser 
imediatarnente suspenso, a critério do CONTRATANTE, não gerando em favor das partes 
direitos ou obrigaçOes, salvo as assumidas antes do evento f.tf1ico. 

Rua Avelino de Faria, no 200 - Setor Cento - Rio Verde, Estado de Goiás 
CEP: 75.901-140 
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CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 
5.1. Constituem obrigaçöes do CONTRATANTE: 

5.1.1. 	Retribuir a CONTRATADA pelos servicos prestados corn prestaçöes pecuniárias em 
parcelas mensais, a serern liquidadas em ate 05 (cinco) dias üteis após a apresentaço do 
relatório de atividades e da nota fiscal competentes; 
5.1.2. 	Promover as facitidades necessárias para a livre acesso dos profissionais da 
CONTRATADA as suas instalaçöes, desde que devidamente identificados; 
5.1.3. 	Oferecer condiçôes fIsicas e estruturais necessrias para realizaçao dos servicos 
contratados, proporcionando todas as condiçöes e informaçöes necessrias para o meihor 
cumprimento das obrigacöes da CONTRATADA; 
5.1.4. 	Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade verificada na 
execuçâo dos servicos; 
5.1.5. 	Glosar do valor contratado eventuais prejuIzos causados pela CONTRATADA, 
empregados e prepostos, de qualquer natureza, bern coma valores decorrentes de passivos 
trabathistas e fiscais gerados e no adimplidos pelo CONTRATADO. 
5.1.6. 	Orientar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer alteraçao nas normas 
internas, técnicas ou administrativas, que possam ter reflexo no relacionamento, desde que 
acordado previamente entre as partes; 
5.1.7. 	Exigir o cumprirnento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 
nos termos das cláusulas contratuals e os termos de sua proposta; 
5.1.8. 	Fiscalizar a execuçâo do presente contrato, conforme as normas atinentes ao 
objeto contratado, sem prejuIzo da obrigaçào da CONTRATADA de fiscalizar 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. 

CLAUSULA SEXTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
6.1. Sao obrigacôes da CONTRATADA: 

6.1.1. 	Utilizar as meihores técnicas e práticas disponIveis para a execuço do serviço 
especializado identificado na Cláusula Primeira; 
6.1.2. 	Atender fiel e diligentemente os interesses do CONTRATANTE, agendando 
reuniöes ou participando das agendadas sernpre que houver necessidade. 
6.1.3. 	Comunicar prontamente, por escrito, ao CONTRATANTE sobre a existência de 
problemas que possam interferir no andamento dos serviços contratados. 
6.1.4. 	Permitir e facilitar a inspecao dos serviços, prestando todas as informaçöes e 
apresentando todos os docurnentos que the forem solicitados; 
6.1.5. 	Manter absoluto sigilo e confidenciatidade no t9c.ante aos serviços, documentos, 
pesquisas, entrevistas e demais informaçöes apuradas,ect q)2e tome conhecimento durante 
a prestacao dos servicos. 	 / / 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor 	Rio Verde, Estado de Goiás 
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6.1.6. 	Respeitar, par si e par seus prepostas, as normas atinentes ao funcionamenVdJ  
unidade e aquelas relativas ao objeto do presente contrata, bern coma as normas 
procedimentos de controle interno, inclusive as de acesso as dependências do hospital; / 

6.1.7. 	Promover a cobrança dos valores decorrentes do presente contrato somente aps 
a respectivo vencimenta e da demonstraço do repasse dos valores par parte do Poder 
Pblico subscritor do Contrata de Gestäo; 

6.1.8. 	Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, imediatamente, 
as partes do objeto da contratacào em que se verificarem vIcios, defeitas au incorreçöes 
quando da execuça dos serviços au quanta a execuco dos relatórios de servicas; 

6.1.9. 	Fornecer, subsidiar, esclarecer a CONTRATANTE, de forma escrita e verbal, 
completa e fidedigna, sabre qualquer tipo de procedimento, processo ou ofIcia exarado par 
órgao piliblico ou empresa privada que, direta au indiretamente, referirem-se aos serviços 
objeto deste instrumento; 

6.1.10. 	Manter urn nümero de telefane para atendimento, todos as dias da sernana, para 
esclarecimentos, reclamaçOes e saneamento de eventuais faihas nos servicos oferecidos; 

6.1.11. 	Informar a CONTRATANTE todas as mudanças de endereço (fIsico e eletrônica) e 
telefones (inclusive fax e whatsapp), sob pena de arcar corn prejuIzas e/ou penalidades 
decorrentes da impassibilidade de ser contatada pelo CONTRATANTE para qualquer 
finalidade; 

6.1.12. 	Custear despesas corn passagens, estadias, transpartes e alimentaço dos seus 
empregadas e prepostos durante a deslocamento para atendimento do objeto deste 
instrumento. 

CLSLA SETIMA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 
7.1. 0 CONTRATANTE pagar6 a CONTRATADA a valor mensal de R$6.900,00  (seis mil e 
novecentos reals) coma remuneraçaa pelos serviços objeto deste cantrato, quantia sobre a 
qual na incidirá nenhum outro valor a qualquertItulo remuneratória. 0 valor global estimado 
é R$34.500,00  (trinta e quatra mil e quinhentos reais), referente a 25/02/2021 a 24/07/2021. 

7.2. 0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a valor descrito na Cláusula anterior, cuja 
depOsito será efetuado na conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA, em prazo näo 
superior a 05 (cinco) dias üteis após o recebimento da Nota Fiscal competente, 
acampanhada de relatória de serviças executadas no perloda de referenda. 

7.3. A CONTRATADA declara que aceita a abatimenta do valor referente a taxa bancária 
"TED" pelo CONTRATANTE, casa a instituiçao bancria da CONTRATANTE faca essa cobranca. 

7.4. A CONTRATADA dever6 rnanter a regularidade fiscal durante toda a.vigência deste 
instrumento, bern carna apresentar regime de sujeiçao tributária a qual submete, inforrnando 
e comprovanda a recalhimento de tados as tributos afetos a prestaçäo dos serviças objeto do 
presente instrumento, sempre que salicitada pelo CONTRATANTE. 

7.5. A Nota Fiscal deverá ser protocolizada na sede da CONTRATANTE, mediante entrega 
fIsica do documenta e/au envia para a endereco eletrônica indicado pel,øCONTRATANTE. 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro - Rio Verde, 
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7.6. A Nota Fiscal deverá ser preenchida corn a descricão dos serviços e a parcela a 
refere, devendo constar o nirnero do presente Contrato de Prestaço de Serviços (C 
nümero do Contrato de Gestão, ambos em epIgrafe. 

CONTRATO DE GESTAO N2. 08/2021-SES/GO 
CPS N9. XXX/2021 
DESCRICAO DO sERvlco: XXX 
SERVIO PRESTADO NO HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE DR. 
ALBANIR FALEIROS MACHADO (HURSO) 

7.7. Os onus, tributos e contribuicôes fiscais do contrato serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive a responsabilidade de desdobrarnento da fatura, retenço de tributos 
de sua responsabilidade, distribuico de créditos individuais a seus cooperados, corn os quais 
o CONTRATANTE não tern qualquer vInculo laboral. 
7.8. Juntamente coma nota fiscal dos servicos prestados, a CONTRATADAdever6 apresentar 
relatório das atividades 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 Tributos Federais e da DIvida Ativa da Unio, que abranja inclusive 
a regularidade relativa as contribuiçöes previdenciárias e sociais; 

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

c) Prova de regularidade corn a Fazenda Municipal, mediante Certido 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 Serviço - FGTS, 
através da apresentacäo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

e) Prova de regularidade corn a Justica do Trabalho; 
7.9. Na ocorrência de rejeico da nota fiscal, por erro ou incorreçöes, o prazo para o 
pagarnento estipulado passará a ser contado da data de sua reapresentaço, no gerando 
nenhum onus para o CONTRATANTE a tItulo de correço monetária, juros ou rnulta. 
7.10. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar pendência em 
relaco a entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência, no 
gerando nenhum onus para o CONTRATANTE a tItulo de correço monetária,juros ou rnulta. 
7.11. Nenhurn pagarnento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 
incompatibilidade corn as condicOes de habilitacão e qualificacâo, näo gerando nenhum onus 
para o CONTRATANTE a tItulo de correçào monetéria, juros ou rnulta. 
7.12. 0 presente contrato é atrelado aos recursos financeiros oriundos do Contrato de Gestâo 
n2. 08/2021-SES/GO, no incidindo, sob nenhum pretexto, juros ou rnultas em caso de mora 
financeira da CONTRATANTE. 

Rua Avelino de Faria, n° 200 - Setor Centro/ Rio Verde, Estado de Goiás 
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CLAUSLJLA OITVA - DO REAJUSTE DO CONTRATO 

	

8.1. 	0 Contrato poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razo da 
necessidade ou conveniência de continuaco da prestação dos serviços, a partir de negociaço 
acordada entre as partes, visando a adequacão aos novos precos de mercado e a 
dernonstraço analItica da variaço dos componentes de custos do Contrato, devidamente 
justificada, ou corn a solicitação de mais serviços contratados. 

	

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

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO 

	

9.1. 	A fiscalizacão dos servicos objeto deste Contrato ser6 feita pela DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA da CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitaco dos servicos e o aceite da 
fatura. 

	

9.2. 	A fiscalização de que trata esta Cláusula no exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por eventuais danos causados a CONTRATANTE ou terceiros, resultantes de 
aco ou omisso, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados, prepostos ou 
cooperados. 

	

9.3. 	A fiscalizaçâo do CONTRATANTE se fará exclusivamente sobre o cumprimento dos 
serviços contratados, preservando autonomia técnica da CONTRATADA sobre os mesmos. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 
10.1. Constituem motivos para a rescisâo unilateral pelo CONTRATANTE: 

10.1.1. 0 nao cumprimento das obrigaçöes pela CONTRATADA; 
10.1.2. 	Em caso de reajuste financeiro, 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 inadimplernento total ou parcial das obrigaçôes contratuals pela CONTRATADA, 
bern como a lentidäo 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 servicos; 
10.1.6. A paralizaço dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicacäo ao 
CONTRATANTE; 
10.1.7. A subcontratacào total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia 
anuência, por escrito, do CONTRATANTE, a associaço da CONTRATADA corn outrern, bern 
como a cesso ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fuso, cisäo ou 
incorporaço da CONTRATADA. 
10.1.8. 0 desatendimento das determinaçöes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execuço dos servi94 quanto ao cumprimento do contrato e das 
metas estabelecidas; 	 // 
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10.1.9. 0 cometimento reiterado de falhas na sua execuço, anotadas em registro 
pela Coordenaço do CONTRATANTE; 
10.1.10. A dissoluço da sociedade Cooperativa ou da empresa contratada; 
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10.1.11. A alteraço social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que prejudique a execução deste contrato; 
10.1.12. 0 término do Contrato de Gestão n2.  08/2021-SES/GO, sern qualquer; 

10.1.13. 0 descumprimento de qualquer item da PolItica Anticorrpucäo descrito na 
Cláusula Décima Segunda do presente contrato; 
10.1.14. A ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, devidarnente comprovada, 
impeditiva da execuço deste Contrato, mediante notificação corn aviso de recebimento 
corn 30 (trinta) dias de antecedência, mediante o pagamento de multa no valor de 5 (cinco) 
vezes a prestacão mensal devida a CONTRATADA; 
10.1.15. A qualquer tempo, sem justificativa, mediante notificaçäo por vias inequlvocas 
corn eficácia imediata. 

10.2. Constituem motivos de rescisão do Contrato pela CONTRATADA, mediante notificaço 
corn aviso de recebimento corn 30 (trinta) dias de antecedência: 
10.2.1. 0 descumprimento das obrigaçôes contratuals por parte do CONTRATANTE; 
10.2.2. Atraso financeiro por parte do CONTRATANTE, respeitada as disposicOes da 
Cláusula Sétima; 

10.3. A qualquer tempo, as partes, de cornurn acordo, podero firmar distrato formal, 
hipótese na qual deverá ser pactuado o perIodo de continuidade dos servicos contratados, 
sendo irnperiosa a obrigaçao disposta no item 4.2 do presente Contrato quanto a 
transferência harmonica do objeto ao novo prestador de serviços. 
10.4. Em qualquer hipótese de rescisao, por se tratar de serviço essencial, a continuidade dos 
serviços objeto do presente contrato deverá ser garantida pela CONTRATADA pelo perIodo de 
ate 10 (dez) dias ou ate que a CONTRATANTE formalize novo contrato corn prestador diverso, 
sendo cabIvel a remuneraçäo proporcional a CONTRATADA por esse perIodo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 
11.1. Cada parte será responsável isoladamente pelos atos que der causa, respondendo 
perante quem de direito, inclusive pelos atos praticados por prepostos que agirern legalmente 
em seu nome e, particularrnente, corn relaço as obrigaçOes 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 incurnbências enquanto empregadora. 
11.3. Em nenhuma hipótese admitir-se-á a forrnacâo de vInculo empregatIcio entre o pessoal 
da CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo aquela zelar para que o limite da presente 
prestaçao de serviços esteja perfeitamente delineado. 
11.4. Em caso de responsabilizaco do C0NTRAT.j%JTE em reclamacao trabalhista ou execuco 
fiscal gerada por atos ou vInculo da C0NTRATAX  aquele tern o direito de ser ressarcido pelos 
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prejuIzos eventualmente suportados, o que dever6 ser feito em aco de regresso ou por 
de denunciacäo da tide, nos termos da legistação processual. 

11.5. A CONTRATADA, para todos os efeitos, reconhece a inexistência de vInculos entre o 
CONTRATANTE e o IBGH, antigo gestor da unidade hospitalar objeto da presente contrataço, 
razâo pela qual isenta o CONTRATANTE de débitos e obrigacöes de qualquer natureza 
oriundos de eventuais prestaçöes de serviços no Hospital Estadual de Urgéncias da Regio 
Sudoeste Dr Albanir Fateiros Machado (HURSO) em perlodo anterior ao da presente 
contrataço. 
11.6. Conforme disposicão na Cláusula anterior, a CONTRATADA declara, de pleno direito, a 
ilegitimidade passiva do CONTRATANTE por fatos, débitos ou obrigaçöes relativas a gestho da 
organizaço social IBGH. 
11.7. Neste ato, a CONTRATADA declara que tern ciência dos requisitos previstos na Lei 
6.019/1974 (Terceirizaçâo), notadamente os artigos 42-A  e 42-13,  declarando ainda que 
possul e manterá seu capital social compatIvel corn o nümero de empregados. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA POLITICA ANTICORRUPCAO 
12.1. A CONTRATADA se compromete a adotar os mais altos padröes éticos de conduta na 
conduco dos seus negOcios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrumento, 
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 no 
pagar, prometer ou autorizar o pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de 
vantagem (pagarnento indevido), direta ou indiretamente, a qualquer funcionrio ptblico ou 
a terceira pessoa a ele relacionada, corn o objetivo de influenciá-lo inapropriadarnente ou 
recornpensá-lo de algum forma em troca de algum benefIcio indevido ou favorecimento de 
qualquer tipo para a CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. 
12.3. A CONTRATADA garante que nao emprega e no empregará trabaiho escravo e trabalho 
infantil, direta cu mediante contrato de servicos ou qualquer outro instrurnento. 
12.4. A CONTRATADA compromete-se a praticar os atos necessários de boa-f6, cumprir de 
rnodo regular e pontual todas as obrigacoes que Ihe incumbem para a cabal realizaco do 
objeto do presente Contrato, bern como atuar de acordo corn os padres éticos e normas 
internas do CONTRATANTE. Obriga-se também, por si, seus colaboradores ou terceiros por eta 
contratados, a obedecer e garantir que a prestaco de servicos ora contratada se dará de 
acordo corn todas as normas internas do CONTRATANTE. 
12.5. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, durante a prestaço dos serviços ora 
avençada, cumprirá corn todas as leis aplicáveis a natureza dos servicos contratados, bern 
como respeitará durante sua atuaco empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (LEI 
n2. 8.429/1992), Código Penal, Lei Brasileira Anticorrupçäo (Lei n. 12.846/2013) e Decreto 
Federal 0. 8.420/2015 que a regularnenta. 
12.6. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, sernpre que tiver contato corn as 
autoridades governamentais brasileiras, respeitará as disposiçöes do COdigo de Etica e/ou 
Estatutos aplicáveis ao orgâo/entidade e esfera de,P6r ao qual esteja sujeita a autoridade. 
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12.7. A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo born nome do CONTRATANTE e a abster-se O1d 

ornitir-se da prática de atos que possam prejudicar a reputacão do CONTRATANTE. Em cast 
de uso indevido do nome do CONTRANTAE, ou de qualquer outro nome, marca, termo ou 
expresso vinculados direta ou indiretamente a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA 
pelas perdas e danos dal decorrentes. 
12.8. A CONTRATADA concorda em participar de todos e quaisquer treinamentos 
eventualmente oferecidos pelo CONTRATANTE e/ou pelos seus fornecedores, que sejam 
relativos a qualquer aspecto que corista da lei anticorrupçao e/ou polIticas internas do 
CONTRATANTE, bern como aqueles relativos ao Código de Etica e Conduta desta. Além disto, 
a CONTRATADA concorda em solicitar que todos os seus sócios, diretores e colaboradores e 
qualquer outra pessoa trabaihando ern seu benefIcio participem de tais treinamentos. 
12.9. Para a execuçào deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprorneter a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quern 
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doacão, compensaçâo, vantagens financeiras ou nâo financeiras ou benefIcios de 
qualquer espécie que constituam prtica ilegal ou de corrupco, seja de forma direta ou 
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo 
garantir ainda que seus prepostos e colaboradores ajarn da rnesma forma. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DAS DISPOSICOES GERAIS 
13.1. Em virtude da natureza civil da contrataço, os funcionários contratados por parte da 
CONTRATADA no manterão qualquer vInculo de subordinaco, habitualidade ou 
onerosidade corn o CONTRATANTE, a qual se reporta exciusivamente a CONTRATADA na 
consecuco de suas demandas. 
13.2. E de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer onus ou encargos 
decorrentes das Iegislaçöes fiscais, trabaihistas e sociais referente aos seus funcionários. 
13.3. 0 CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir da CONTRATADA, ern qualquer época, 
comprovante dos recolhimentos dos encargos decorrentes das legislacOes trabalhistas e 
previdenciárias, relacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestaco de serviços. 
13.4. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestaçâo dos serviços 
objeto deste contrato será arcado pela CONTRATADA. 
13.5. 0 presente Coritrato ser6 de püblico acesso por meio do sItio eletrônico do 
CONTRATANTE, podendo o seu objeto ser auditado por 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 avenca. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO 
14.1. Para dirimir as questöes oriundas do presente contrato é competente o Foro da 
Coma rca de Rio Verde (GO). 

I 
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Para firmeza e como prova de haver entre si, justos e avencados, e depois de lido e acI 
conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forn 
subscritas também por 02 (duas) testemunhas. 

Rio Verde (GO), 25 de 	ide 2021. 

PE 	RIBEIRO 
IPGSE 

NTRATANTE 

GABRIEL CAMPOS E ALARCAO 
sowcOEs TECNOLÔGICAS LTDA 

CONTRATADA 

Testem unhs: 

kL•]Iit 	' 	 a 

Nome: 
CPF: 
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