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CONTRATO DE PRESTAçA0 DE SERVIO DE 
FORNECIMENTO (SOB DEMANDA) DE OPME 
ORTESES, PROTESES E MATERIAlS ESPECIAIS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ABAIXO 
QUALIFICADAS: 

CONTRATANTE: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIAUZADOS - IPGSE, pessoa 
juridica de direito privado na forma de associação civil sern fins lucrativos, qualificada como 
Organização Social de Saüde no Estado de Goiás através do Decreto Estadual n°. 9.758 de 30 
de novembro de 2020, inscrita no CNPJ/MF n. 18.176.322/0001-51, corn sede na Rua Avelino 
de Faria, n. 200, Setor Central, Rio Verde-GO, CEP 75901-140, neste ato representado por 
seu Diretor Presidente e Superintendente Gera EDLIARDO PEREIRA RIBEIRO, conforme 
disposicöes estatutárias da entidade. 

CONTRATADO(A): 

ORTO MED EIREU, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n2. 
29.848.732/0001-03, sediada na Avenida Ministro Fernando Costa, n2. 1000, Qd. 21, Lt, 03, 
Ceres - Goiás, CEP 76300-000, Telefone 62-3307-2163, neste ato representado por ALINE 
RABELO DE OL1BEIRA MENESES, brasileira, casada, regularmente inscrita no CPF/MF n. 
005.241.501-50 e CNH n9. 03119109162, residerte e dorniciliado no municcpio de Ceres-GO. 

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

CL4USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 objeto do presente instrumento contratual é a execuço dos SERVIO DE 
FORNECIMENTO DE OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAlS ESPECIAIS, visando atender as 
necessidades do Hospital Estadual de Urgéncias da Regio Sudoeste Dr. Albanir Faleiros 
Machado (HURSO), cuja gestão, operacionaltzacão e execução são de responsabilidade do 
CONTRATANTE ante o Contrato de Gestão n2. 08/2021-SES/GO. 

1.1.1. 	0 presente instrumento tern por objeto ainda a cessão pela CONTRATADA, a titulo 
totalmente gratuito, em consignacão, dos materiais descritos na TABELA SUS para o 
CONTRA1ANTE utilizar nos pacientes do HURSO. / 
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1.1.2. 	A descrição dos materiais hospitalares e seus elementos caracteristcos corn to 
as especficaçöes está contida na PROPOSTA em anexo, a qual passa a integrar o presente 
Instrumento para todos os fins: 

	

1.1.3. 	0 obeto do presente instrumento será tornecido SOB DEMANDA, nas quantidades 
necessàrias ao desenvolvimento das atividades do HURSO, havendo pagamento tao 
somente dos materiais efetivamente utUizados. 

	

1.1.4. 	Os materiais enviados pela CONTRATADA deveräo obrigatoriamente estar dentro 
do prazo de validade e em pert eito estado de conservação. 

1.2. As relaçöes institucionais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão realizadas 
através dos Superintendentes e Diretos do IPGSE/HURSO e o Gestor/Administrador designado 
pela CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA 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 Gestao n2. 08/2021-SES/GO, referente ao gerenciamento, operacionahzação e execuçäo 
das atividades do Hospital Estadual de Urgéncias da Regiâo Sudoeste Dr Albanir Faleiros 
Machado (1-IURSO), servindo para garantir a continuidade do objeto da parceria firmada corn 
o Estado de Goiás, respeitados as princIpios constitucionais da legalidade, moralidade, 
pubhcidade e efidéncia e da Lei Estadual n9. 15.503/2005. 

CLAUSULA TERCEIRA —DO CARATER EMERGENCIAL DA CONTRATACAO 

3.1. Considerando que Contrato de Gestão n. 08/2021-SES/GO foi celebrado entre a 
CONTRATANTE e a Estado de Goiás em caráter emergencial, nos termos do art. 6-F, I, da Lei 
Estadual n2. 15.503/2005, a presente contratacão ocorre nos mesrnos moldes, conforme 
prevê a artigo 15, IX e VIII da RN n,  01/2021, que institui 0 Regulamento de Compras, 
Contrataçôes de Obras e Servicos e Alienaçôes de Bens Püblicos do IPGSE, no intuito de 
colocar em imediato funcionamento e a garantir plena eficiéncia a unidade hospitatar gerida, 
evitando prejuizos soclais de toda ordem. 

cLAUSuLAS QUARTA - DA VIGNCIA 

4.1. A vigência contratual se inicia na data da sua assinatura, no podendo ultrapassar o 
prazo de vigéncia do Contrato de Gestao n2. 08/2021-SES/GO - 24 de julho de 2021, em 
funçao do carater emergencial da presente contratacäo. 

4.2. Na hipótese de suspensão do Contrato de Gestao n2. 08/2021.SES/G0, ou em qualquer 
outra hipótese a paralizacao dos servicos a ele atinentes, a presente contrato poderá ser 
imediatamente suspenso, a criteria do CONTRATANTE, näo gerando em favor das partes 
direitos ou obngacôes, salvo as assumidas antes do evento fatidico. 

CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGACOES DO CONTI3ATANTE 

5.1. Constituem obrigaçöes do CONTRATANTE:/ 
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5.1.1. 	Retribuir a CONTRATADA pelos servicos prestados corn prestaçöes pecuniárias er 
parcelas mensais, a serem liquidadas em ate 15 (quine) das üteis após a apresentação do 
relatório de atividades e da nota fiscal competentes, 

5.1.2. 	Promover as facilidades necessárias para o livre acesso dos profissionais da 
CONTRATADA as suas instalaçOes, desde que devidamente identificados; 

5.1.3. 	Oferecer condiçes fisicas e estruturais necessárias para realizaco dos serviços 
contratados, proporcionando todas as zondiç6es e inforrnaçöes necessárias para o rnelhor 
cumprimento das obrigacOes da CONTRATADA; 

5.1.4. 	Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade verificada na 
execuçäo dos servicos; 

5.1.5. 	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 adimphdos pelo CONTRATADO. 

5.1.6. 	Orientar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer alteraço nas normas 
internas, técnicas ou administratvas, que possam ter reflexo no relacionamento, desde que 
acordado pre'.namente entre as partes; 

5.1.7. 	Exigir a cumprimento de todos as compromissos assurndos pela CONTRATADA, 
nos termos das cláusulas contratuais e as termos de sua proposta; 

S.I.S. 	Fiscalizar a execuco do presente contrato, conforme as normas atinentes ao 
objeto contratado; 

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

5.1.10. 	Informar periodicamente a quantidade de materials hospitalares (OPME) utilizada 
para que seja emitida a respectiva nota fiscai/fatura de venda em seu faturamento mensal; 

5.1.11. Abster-se de adquirir materials deixados consigo, em consignacäo, sem que eles 
sejam efetivamente utilizados par paclerites, sendo proibida a ernissäo de nota fiscal deles 
sem que haja prévia e inequivoca solicitaço neste sentido pelo CONTRATANTE; 

5.1.12. Armazenar Os materiaisde acordo corn as instruçöes fornecIdas previamente pela 
CONTRATADA; 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRtGACOES DA CONTRATADA 

6.1. Säo obrigacôes da CONTRATADA: 

6.1.1. 	Utiliar as melhores técnicas e práticas disponiveis para a execuço do serviço 
especializado identificado na Cláusu(a Primeira; 

6.1.2. 	Atender fie] e diligentemente as interesses do CONTRATANTE, agendando 
reuntOes ou participando das agendadas sempre que houver necessidade. 

6.1.3. 	Cornuriicar prontamente, por escrito, ao CQNTRATANTE sobre a existência de 
problemas que possam interferir no aridamento do,>4'rvicos  contratados. / 
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6.1.4. 	Perrnitir e facilitar a inspeçào dos servicos, prestando todas as informacôes e 
apresentando todos os documentos que lhe forem saiicitados; 

6.1.5. 	Manter absoluto sigilo e confidenciatidade no tocante aos servicos, documentos, 
pesquisas, entrevistas e demais informacôes apuradas ou que tome conhecimento durante 
a prestacäo dos serviços. 

6.1.6. 	Respeitar, por 51 e par seus prepostos, as normas atinentes ao funcionarnento da 
unidade e aquelas relativas ao objeto do presente contrato, bern como as normas e 
procedimentos de controle interno, inclusive as de acesso as dependêncas do hospital; 

6.1.7. 	Promover a cobrança dos valores decorrentes do presente contrato somente apOs 
o respectivo vencimento e da dernonstraço do repasse dos valores por parte do Poder 
Püblicc subscritor do Contrato de Gestäo; 

6.1.8. 	Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, imedatamente, 
as partes do objeto da contrataco em que se verificarern vIcios, defeitos ou tncorrecOes 
quando da execuçao dos servicos ou quanto a execuco dos relatôrios de servicos; 

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

6.1.10. 	Manter urn nümero de telefone para atendimento 24 horas ininterruptas, todos 
as dias da semana, para esciaredmentos, reclamacöes e saneamento de eventuais faihas nas 
escalas pré-estabelecidas e/ou para substituico ou reposico de profissionais; 

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

6.1.12. 	Custear despesas corn passagens, estadias, transportes e alimentaco dos seus 
empregados e prepostos durante o deslocamento para atendimento do objeto deste 
instrumento. 

6.1.13. Repar as materials, sem custo algum ao CONTRATANTE, por danos causados em 
virtude de caso fortu Ito, forca maior, furto, roubo, defeitos ou vicios; 

6.1.14. Acompanhar o prazo de validade dos materials e substituir em tempo hábil 
aqueles materlais prestes a vencer, uidependentemente de comunicacão do CONTRATANTE; 

6.1.15. Repor as materlais no prazo de ate 07 (sete) dias corridos, contados da 
comunicaçâo de utilizacâo por parte do CONTRATANTE; 

6.1.16. 	Dar esciarecimentos sobre qualquer procedimento, a mais breve possivel, a contar 
do recebimento de notificaço para tal mister; 

6.1,17. Responsabilizar pelo treinamento gratu Ito dos prepostos do CONTRATANTE para 
opera cionalizaço das próteses, caixas e materials especiais e pela assessoria técnica e 
cientIfica sempre que for solicitado pelo CONTRA NT,,; 

6.1.18. Incluir assistència técnica (instrumrtador) somente em cirurgias de alta 
complexidade, corn aviso prévio;  
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6.1.19. 	Entregar Os produtos em embalagens individualmente lacradas, esterilizados e 
identificando todas as especificaçôes técnicas e validacães. 

6.2. A CONTRATADA poderá retirar as materials no consumidos pelo CONITRATANTE, 
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias corridos. 

6.3. A composiço dos materials em consignaçâo pode ser alterada mediante acordo mUtuo 
entre as partes, desde que feito por escrito e assinado par quem de direito; 

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

7.1. 0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA conforrne a efetwo consumo (cor?trato sob 
demandc,) dos materiais medicos SUS para os procedimentos medicos, segundo as 
especificaçôes e valores da tabela SUS, quantia sabre a qua  no incidirá nen hum outro valor 
a qualquertitulo remuneratório. 

7.2. 0 CONTRATANTE pagarã a CONTRATADA os valores dos materials utilizados e faturados, 
cujo depósito será efetuado na conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA, em prazo 
nâo superior a 10 (dez} dias üteis após o recebimento da Nota Fiscal competente, 
acompanhada de relatório de servicos executados no periodo de referência. 

7.3. A CONTRATADA declara que aceita a abatimento do valor referente a taxa bancárta 
"TED" pelo CONTRATANTE, caso a instituição bancaria da CONTRATANTE faça essa cobrança. 

7.4. A CONTRATADA deverá manter a regularidade fiscal durante toda a vigéncia deste 
instrumento, bern coma apresentar regime de sujeiçäo tributária a qual submete, informando 
e comprovando a recolhimento de todos as tributos afetos a prestacao 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 endereço eletrãnico indicado pelo CONTRATANTE. 

7.6. A Nota Fiscal deverá ser prenchida corn a descrição dos serviços e a parcela a c'ue se 
refere, devendo constar o numerp do presente Contrato de Prestaço de Serviços (CPS) e a 
nümero do Contrato de Gestão, ambos em epigrafe. 

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

CPS N.xxx/2o21 

DEscRçAo DO sERvlco: XXX 

SERVIO PRESTADO NO HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE DR. 
ALBANIR FALE1ROS MACHADO (HURSO) 

7.7. Os onus, tributos e contribuiçôes fiscais do contrato sero de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive a responsabilidade de desdobramento da fatura, retenção de tributos 
de sua responsabilidade, distribuicão de créditos individuais a seus cooperados, corn as quas 
o CONTRATANTE não tern qualquer vinculo laboral. 

7.8. Juritamente corn a nota fiscal dos servicos prestados, a CONTRATADA deverá apresentar 
relatàrio das atividades executadas no perIodo, a qial será acompanhado das seguintes 
certidöes: 

Rua Avelino de Faria, ri 200 - Sor Centro - Rio Verde. Estado e Gos 
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a) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal, me ante Certidäo Conjunta 
débttos relativos a Tributos Federais e da Divida Ativa da Uniäo, que abranja inclusive 
a regularidade relativa as contribuicOes previdenciãrias e soaais; 

b) Prova de regularidade corn a Fazenda Estadual de Goiás, med iante Certidão 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 par Tempo de Serviço - FGTS, 
através da apresentacão do Certificado de Regulandade do FGTS - CRF; 

e) Prova de regutandade corn a Justiça do Trabaiho; 

7.9. Na ocorrência de rejeiço da nota fiscal, par erro ou incorreçâes, a prazo para o 
pagamento estipulado passará a ser contado da data de sua reapresentaço, não gerando 
nenhum onus para o CONTRATANTE a titulo de correção morietária, juros ou multa. 

7.10. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar pendência em 
relaçào a entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimpléncia, no 
gerando nenhum Onus para o CONTRATANTE a titulo de correcâo monetárta, juros ou multa. 

7.11. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 
incompatibilidade corn as condicOes de habilitaço e qualificaçao, não gerando nenhum Onus 
para o CONTRATANTE a titulo de correção monetária, juros ou multa. 

7.12. 0 presente contrato e atrelado aos recursos financeiros oriundos do Contrato de Gestäo 
r. 08/2021-SES/GO, não incidinda, 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 continuação da prestacäo dos serviços, a partir de negociaçäo 
acordada entre as panes, visando a adequaço aos novas precos de mercado e a 
demonstraçao analItica da variação dos componentes de custos do Contrato, devidamente 
justificada, ou corn a solicitaço de mais serviços contratados. 

8.2. 	Na vigência de contrataço emergencial, é vedado a reajuste meramente financeiro 
a major, par qualquer md ice eventualmente pretend ida. 

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO 

9.1. 	A fiscalizaco dos serviços objeto deste Contrato sera feita pela DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA da CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitaço dos servicos e a aceite da 
fatura. 

9.2. 	A fiscalizaço de que trata esta Cláusula no exclut nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA par eventuais danos causados a C0N1$TANTE ou terceiros, resultantes de 
ação ou ornisso, culposa ou dolosa, de quaisqu,r de seus empregados, prepostos ou 
cooperados. 	 / 
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9.3. 	A fiscalizaço do CONTRATANTE se fará exdusivamerite sabre o cumprimento dos 
serviços contratados, preservando autonomia técnica da CONTRATADA sobre as mesmos. 

CLAUSULA DECIMA -DA RESCISAC 

10.1. Constituem motivos para a rescisão unilateral pelo CONTRATANTE: 

10.1.1. 0 näo cumprimento das obrigaçöes pela CONTRATADA; 

	

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

	

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

10.1.4. 0 iradimplemento total ou parcial das obrigaçOes contratuais pela CONTRATADA, 
bern como a lentidão do seu cumprimento, após abertura de prazo para justificativa ou 
saneamento das deficiências pelo CONTRATANTE em prao razoável; 

	

10.1.5. 	0 atraso injustficado no inicio dos serviços; 

10.1.6. A paralização dos servicos, sem justa causa e sem prévia comunicacão ao 
CONTRATANTE; 

10.1.7. A subcontrataço total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia 
anuência, por escrito, do CONTRATANTE, a associacão da CONTRATADA corn outrem, bern 
como a cesso ou transferéncia, total ou parcial do objeto contratado, a fuso, ciso ou 
incorporaço da CONTRATADA. 

10.1.8. 0 desatendimento das determinaçöes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execucão dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das 
rnetas estabelecidas; 

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

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

10.1.11. A alteracâo social ou a mod ificaco da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que prejudique a execucäo deste contrato; 

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

10.1.13. 0 descumprimento de qualquer item da PoUtica Anticorrpuço descrito na 
Cláusula Décima Segunda do presente contrato; 

10.1.14. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente comprovada, 
impeditiva da execuço deste Contrato, mediante notificaço 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 notificaço por vias inequIvocas 
corn eficácia imediata. 

10.2. Constituern motivos de resciso do Contrato pela CONTRATADA, mediante notificação 
corn aviso de recebirnento corn 30 (trinta) dias de antecedéncia: 

10.2.1. 0 descumprimento das obrigacOes contratuais porprte do CONTRATANTE; 
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10.21. Atraso financeiro pot parre do CONTRATANTE, respeitada as disposiçöes da 
Ctáusula Sétima; 

10.3. A quatquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão firmar distrato formal, 
hipótese na qual deverá ser pactuado a perIodo de continuidade dos serviços contratados, 
sendo imperiosa a obrigação disposta no item 4.2 do presente Contrato quanta a 
transferência harmonica do objeto ao nova prestador de serviços. 

10.4. Em qualquer hipótese de rescisão, par se tratar de serviço essencial, a continuidade dos 
servicos 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 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 agirem legalmente 
em seu nome e, particularmente, corn relaçào as obrgaçOes legais, fiscais e econômicas que 
der causa. 

11.2. A CONTRATADA se responsabliza integralmente por todos Os danos advindos da falta 
de materials hospitalares e/ou do atraso na reposiçâo destes. 

11.3. A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pelos seus empregados e prepostos, 
devendo arcar corn toclas as suas incumbéncias enquanto ernpregadora. 

11.4. Em nenhuma hipOtese admitir-se-•á a formaçäo de vmnculo empregatIcio entre a pessoal 
da CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo aquela zelar para que a limite da presente 
prestaçäo de servicos esteja perfeitamente delineado. 

11.5. Em caso de responsabilizaço do CONTRATANTE em reclamacäo trabalhsta ou execucäo 
fiscal gerada por atos ou vinculo da CONTRATADA, aquele tern a direito de ser ressarcido pelos 
prejuizos eventual rnente suportados, o que deverá ser feito em acäo de regresso ou por meic 
de denunciaçäo da lide, nos termos da legislaçäo processual. 

11.6. A CONTRATADA, para todos as efeitos, reconhece a inexisténcia de vinculos entre o 
CONTRATANTE e o IBGH, antigo gestor da unidade hospitalar objeto da presente contrataçao, 
razäo pela qual isenta o CONTRATANTE de débitos e obrigacOes de qualquer natureza 
oriundos de eventuais prestaçOes de servicos no Hospital Estadual de Urgéncias da Região 
Sudoeste Dr Albanir Faleiros Machado (HURSO) em perlodo anterior ao da presente 
contrataçao. 

11.7. Conforme disposicão na Clâusula anterior, a CONTRATADA declara, de pleno direito, a 
ilegitimidade passiva do CONTRATANTE por fatos, débitos ou obrigaçOes relativas a gestào da 
organizaçào social LBGH. 

11.8. Neste ato, a CONTRATADA declara que tern cléncia dos requisites previstos na Lei 
6.019/1974 (Terceirizacäo), notadamente os artigos 4-A e 4-13, declarando ainda que 
possui e manterá seu capital social corn patIvel corn o numero de empregados. 

Rua Avelino de Faria. n° 290 - Setor Centro - R Verde, Estado de Goiãs 
CEP: 75.90-140 



1-tpSSC- 
Pagina 9 de 11 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA POLITICA ANTICORRUPCAO 

12.1. A CONTRATADA se compromete a adotar as mais altos padröes éticos de conduta na 
conduçáo dos seus negócios, especlalrnente as relacionados ao objeto deste instrumento, 
assim coma em qualquer outra iniciativa envolvendo a CONTRATANTE. 

12.2. A CONTRATADA compromete-se, par si e por seus sácios, administradores, gestores, 
representantes legais, empregados, prepostos e subcantratados ("colaboradores"), a riäo 
pagar, prorneter ou autorizar a pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de 
vantagem (pagamento indevido), direta ou indiretarnente, a qualquer funcionáno püblIco ou 
a tercera pessoa a ele relacionada, corn a objetivo de influenciá-lo inapropriadamente cu 
recornpensá-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 ernprega e não ernpregará trabaiho escravo e trabatho 
infantil, direta cu mediante contrato de servicos ou qualquer outro Instrumeato. 

12.4. A CONTRATADA campromete-se a praticar as atos necessários de boa-fe, cumprir de 
modo regular e pontual todas as obrigacôes que ]he incumbem para a cabal realizaço do 
objeto do presente Contrato, bern coma atuar de acordo corn as padröes éticos e normas 
internas do CONTRATANTE. Obriga-se também, par si, seus cotaboradores ou terceiros par ela 
contratados, a obedecer e garantir que a prestacão de servços ora contratada se dará de 
acordo corn todas as normas internas do CONTRATANTE. 

12.5. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, durante a prestaco dos serviços ora 
avencada, cumprirá corn todas as leis aplicáveis a natureza dos servicos contratados, bern 
corno respetara durante sua atuaçâo ernpresarial a Lei de lmprobidade Administrativa (LEI 
n. 8.429/1992), COdigo Penal, Lei Brasileira Anticorrupçäo (Lei n9. 12.846/2013) e Decreto 
Federal n. 8.420/2015 que a regulamenta. 

12.6. A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que, sempre que tiver contato corn as 
autoridades governamentais brasileiras, respeitará as disposicôes do Código de Etica e/ou 
Estatutos aplicáveis ao órgão/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 prática de atos que possam prejudicar a reputacão do CONTRATANTE. Em caso 
de uso indevido do name do CONTRANTAE, ou de qualquer outro name, marca, termo CU 
expressäo vinculados direta ou indiretarnente a CONTRATANTE, respondera a CONTRATADA 
pelas perdas e danos dai decorrerites. 

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 consta da lei anticorrupcao 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 as seus sócios, diretores e cola boradores e 
qualquer outra pessoa trabaihando em seu beneficio participern de tais treinamentos. 

12.9. Para a execucäo deste contrato, nenhurna das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, Cu aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto par conta prôpria quanta par intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doacão, cornpensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou beneficios de 
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de cop1c5o, seja de forma direta ou 
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nthreta quanta ao objeto deste contrato, ou de outra torma a ee nao reacionada, devenclo 
garantir ainda que seus prepastos e colaboradores ajam da mesma forma. 

CL.AUSULA DECMA TERCERA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

13.1. Em virtude da natureza civil da contrataçâo, as funcionários coritratados por parte da 
CONTRATADA näo mantero qualquer vinculo de subordinacão, habitualidade ou 
onerosdade corn a CONTRATANTE, a qual se reporta exclusivamente a CONTRATADA na 
consecuçäo de suas demandas. 

13.2. E de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer onus ou encargos 
decorrentes das legislaçOes fiscais, trabaihistas e sodais referente aos seus funcionários. 

13.3. 0 CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, 
comprovante dos recoihimentos dos encargos decorrentes das legisiacdes trabaihistas c 
prevdenciarias, reacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestação de serviços. 

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

13.5. 0 presente Contrato será de ptbIico acesso por melo do sitio eletrônico do 
CONTRATANTE, podendo o seu objeto set auditado par este a qualquer tempo, de modo que 
a CONTRATADA abre mao, exclusvamente em favor do CONTRATANTE, de qualquer sigo que 
possa recair sobre a presente avença. 

CLALJSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 

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

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

Rio Verde 	19 'e #' reirodé2O21. 
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