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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N* 001/2020

CONTRATODE GESTAO 004/2017/SEDI

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

DE IMPLANTACAO E ASSESSORIA

CONTINUADA DE ROTINAS DE

COMPLIANCE, OUE ENTRE SI CELEBRAM

AS PARTES ABAIXO OUALIFICADAS:

O CENTEDUC - Centro de Solucêes em Tecnologia e Educacio, pessoa juridica de direito

privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o n* 22.579.469/0001-60, por meio de sua

filial, inscrita no CNPJ n* 22.579.469/0002-40, estabelecida na rua 101, n* 289, Od. F-17, Lt. 29,

Casa 01, Setor Sul, Goiënia-GO, CEP: 74.080-150, neste ato representada por seu Presidente,

FERNANDO LANDA SOBRAL, inscrito no CPF 004.414.231-59, portador do RG sob n?

4174049 DGPC/GO, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado

DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA, pessoa juridica devidamente inscrita no

CNPJ/MFE sob o n. 04.792.456/0001-92 e na OAB-GO sob o n 445, sediada na Rua Joëo de

Abreu, 192, Edificio Aton Business Style, 13* andar, Setor Oeste, Goiënia - GO, CEP 74.120-

110 telefone (62) 3092-2122, e-mail direzende@direzende.com.br, representada por seu s6cio

LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito

na OAB-GO sob o nm“ 48.914, CPF sob o n" 036.659.981-07, chamada a seguir de

CONTRATADA.

Pelo presente instrumento, as partes tém entre si justas e acertadas, o presente contrato de acordo

com as clêusulas e condicêes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a IMPLANTACAO E ASSESSORIA

CONTINUADA DE ROTINAS DE COMPLIANCE, para atender ao Contrato de Gestio n”

004/2017/SEDI, concernete ao objeto do Chamamento n* 09/2016/SEDI/GO, Lote n? 5 sob gestao

do CENTEDUC.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO:

2.1. A referida contratac&o terd como termo inicial a data de assinatura do contrato e vigorara pelo

periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

3. Constituem obrigacêes da CONTRATANTE:

3.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de

acordo com as clêusulas contratuais e os termos de sua proposta.

3.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, desde gue tenha sido feito o repasse pela

SEDIVGO, em raz&o do Contrato de Gestdo n* (4/2017-SEDI.

3.3. Prestar as informacêes necessêrias para o melhor cumprimento deste Contrato.

3.4. Exigir a observa€ëo das normas emanadas pelos Orgêos de fiscalizacao e controle.

CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4. Sêo obrigacêes da CONTRATADA:

41. A CONTRATADA compromete-se a realizar os servicos nos termos da proposta

encaminhada a CONTRATANTE.

4.2. Assume a CONTRATADA os énus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste contrato,

bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retengio de tributos de sua

responsabilidade, distribuigso de créditos individuais a seus cooperados, com os guais a

CONTRATANTE n&o tem gualguer vinculo laboral.

4.3. Obriga-se a CONTRATADA a executar o objeto contratado em perfeita harmonia e em

concordência com as Instrucëes previstas, obedecendo as normas estabelecidas pela

CONTRATANTE.

4.4. Na hipotese de alteracëo na sistematica estabelecida deveré primeiramente ser submetida a

consideracdo da CONTRATANTE, com respectiva justificativa a guem caber& decidir a

orientac&o a ser adotada.
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4.5. Respeitar e fazer com gue sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da

CONTRATANTE e aguelas relativas ao objeto do presente Contrato.

4.6. A CONTRATADA obriga-se a nêo transferir a terceiros, por gualguer forma, nem mesmo

parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar guaisguer das prestacêes a gue estê

obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

4.7. A CONTRATADA responde por gualguer prejuizo gue seus empregados ou prepostos

Causarem ao patrimênio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de acio ou omissê0

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizag6es cabiveis e assumindo o

énus decorrente.

4.8. A CONTRATADA mantera, durante todo o periodo de vigência do Contrato, todas as

condic6es gue ensejaram a contratag&o, particularmente no gue tange 4 regularidade fiscal e

cumprimento da proposta.

49. A CONTRATADA compromete-se a cuidar da regularidade obrigacional derivada de

eventual vinculo e subordinacio com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execucêo

deste Contrato, adimplindo com toda e gualguer obrigacêo fiscal e trabalhista decorrente da

prestacao de objeto dos seus cooperados/funciondrios, principalmente no gue tange a ISS, PIS,

COFINS, FGTS e INSS.

4.10. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e gualguer obrigac&o trabalhista

gue eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente por gualguer

6rg&o administrativo e/ou fiscalizac&o.

411. A CONTRATADA manterd o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos

objetos, documentos, pesguisas e demais informac6es apuradas ou de gue tome conhecimento

durante a prestac&o dos objetos.

4.12. Compromete-se a CONTRATADA em providenciar a emissdo dos documentos de

cobranga (notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no gual deverê vir instruido com

todas as certidêes de regularidade exigidas no momento da contratag&o, sob pena de nêo ser

efetuado o pagamento enguanto perdurarem as pendências fiscais, sendo o pagamento efetuado

imediatamente ap6s a regularizacëo das pendências.

4.13. Responder aos 6rgios piblicos fiscalizadores, guando diretamente procurado por este,

obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua solicitacao.

 



BeNteduc

 

e
e sd rm O O

4.14. Informar no corpo da Nota Fiscal o niumero deste Contrato, bem como o nimero do

Contrato de Gestêio n* 04/2017-SEDI e as competências a gue se refere a prestaco do objeto, e

outras informacêes exigidas na Ordem de Fornecimento, sob pena de nio ser pago o valor

referente a Nota Fiscal caso n&o contenha estas informacêes.

4.15. Dar esclarecimentos sobre gualguer procedimento, o mais breve possivel, a contar do

recebimento de notificac&o para tal mister.

4.16. Assumir para si gualguer responsabilidade civil, criminal e administrativa sobre eventuais

erros cometidos durante a execucëo do objeto do presente Contrato.

4.17. Submeter-se a fiscalizac&o a ser realizada pela CONTRATANTE, ou gualguer 6rgéo

fiscalizador, relativa a4 entrega do objeto contratado, conforme regras estabelecidas nos protocolos

internos e padronizac&Ao da CONTRATANTE, onde serd entregue o objeto.

4.19. A CONTRATADA se compromete a realizar seus servicos dentro dos padrêes de

gualidade, buscando conferir ao CONTRATANTE o melhor respaldo, transparência e

honestidade em suas atividades.

CLAUSULA OUINTA —DOS SERVICOS PRESTADOS:

5.1. A empresa contratada deverd prestar servigos de Consultoria e Assessoria de rotinas de

Compliance, desenvolvendo com zelo suas atividades, gue incluem os seguintes servi€os:

5.1. Implantac&o do Programa de Compliance

5.1.1. Diagnéstico da rotinas e mapeamento de riscos da instituicdo, Planejamento para

implantacëo do programa contemplando a revisitac&o de processos procedimentos internos,

Elaboragao de Cédigo de conduta e ética, Elaborag&o de politicas internas, Criacdo de um

canal de dentmcias, Criacio de um comitê de ética, Acompanhamento dos controles intermnos

para prevencêo, detecg&o e tratamento de guaisguer desvios ou inconformidades;

Treinamentos para Alta Gestio, Lideres, Gestores e forca de trabalho; Workshop para

parceiros, clientes e fornecedores; lmplantac&o de Due Diligence de terceiros e gestao de

dentmcias, com formacso de estruturas destinados assegurar a conformidade dos atos de

gestêo com padrêes morais e legais, bem como garantir o alcance dos resultados das politicas

publicas e a satisfagao dos cidadaos, fomentando a ética, a transparência, a responsabilizagao

ea gestio de riscos no cumprimento do Contrato de Gestêo n* 004/2017/SEDI.  
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5.2. Acompanhamento continuado
 

5.2.1. Uma vez implantado o programa de compliance, gue deveré seguir as diretrizes

instituidas pelo Governo de Goiës para a administragëo publica direta e indireta, conforme

Decreto n* 9.406 de 18 de fevereiro de 2019, bem como, com a promulgacao da Lei n.

20.489 de 10 de junho de 2019, publicada no Didrio oficial do Estado de Goids no dia 25 de

junho de 2019, a gual cria o Programa de Integridade a ser aplicado nas empresas gue

contratarem com a AdministracêAo Publica do Estado de Goids a CONTRATADA devera

assessorar o CONTRATANTE na execuc&o do programa por um periodo minimo de 12 (doze)

meses, mantendo o Contratante de acordo com as melhores praticas de conformidade

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR EE PAGAMENTO:

6.1. O valor pactuado pela prestac&o do servico serd o seguinte:

6.1.1. O valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) pela implantag&o do programa de

compliance, gue ser&o pagos, em no inico da prestagfo dos servicos, no prazo de 10 (dez) dias,

apos a emissêo da Nota Fiscal, desde gue o repasse tenha sido feito pelo parceiro publico;

6.1.2. O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais;

6.1.2.1. O pagamento da parcela mensal comegard a fluir no mês seguinte ao pagamento do valor

de implantag&o, e serd efetuado até o dia 20* do mês, ap6s o recebimento da Nota Fiscal, fatura

correspondente e estarê condicionado ao cumprimento integral dos servicos.

6.2. Pela execucëo dos servicos abrangidos neste contrato, a CONTRATANTE pagara a

CONTRATADA o valor descrito na Clêusula anterior, cujo depdésito serd efetuado na Conta

Corrente da CONTRATADA n* 13000806-9, Agência n? 3444, Banco Santander (033),

em nomedeDi Rezende Advocacia e Consultoria S/S, CNPJ/MEF 04.792.456/0001-92.
 

6.3. A CONTRATADA deverd manter a regularidade fiscal durante toda a vigéncia deste

instrumento, ainda devendo apresentar regime de sujeicëo tributria a agual submete,

informando e comprovando o recolhimento de todos os tributos afetos a prestac&o dos

servicos objeto do presente instrumento sempre gue solicitado pela CONTRATANTE.

6.4. A Nota Fiscal deverd ser protocolizada na sede da CONTRATANTE, mediante entrega

fisica do documento e/ou €nvio para o endereco eletrênico indicado pela CONTRATANTE.
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6.5. A Nota Fiscal deverd ser preenchida com a descric&o dos servicos e a parcela a gue se

refere, tais como: descricêo das atividades desenvolvidas no periodo;

6.6. Na ocorréência de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorrecêes, o prazo para

o pagamento estipulado, passarê a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

6.7. Nenhum pagamento serd efetuado 4 CONTRATADA enguanto perdurar pendéncia em

relacio a& entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

6.8. Nenhum pagamento serd efetuado a& CONTRATADA enguanto perdurar gualguer

incompatibilidade com as condicêes de habilitac&o e gualificac&o.

CLAUSULA SETIMA — DA POSSIBILIDADE DE ADITIVO DO CONTRATO:

7.1. O contrato poderd ser reajustado ou aditivado a gualguer tempo, em raz&o da necessidade ou

conveniëncia de continuac&o da prestac&o do objeto, a partir de negociac&o acordada entre as

partes, devidamente justificada, ou com a solicitacëo de mais servigos contratados.

CLAUSULA OITAVA —- DA FISCALIZACAO:

8.1. A fiscalizacëo do objeto deste Contrato serd feita pela DIRETORIA ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA, ora CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitag&o do objeto entregue e o aceite

e atesto da fatura.

8.2. A fiscalizacëo de gue trata esta Cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA por eventuais danos causados 4 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes

de a€&o ou omissêo, culposa ou dolosa, de guaisguer de seus empregados, prepostos ou

cooperados.

8.3. A fiscaliza€&o da CONTRATANTE se faré exclusivamente sobre o cumprimento dos

objetos contratados, preservando a autonomia técnica-juridica da CONTRATADA sobre os

mesmos.

CLAUSULA NONA—DA RESCISAO:

9.1. Constituem motivos de rescisio unilateral pela CONTRATANTE, sem prejuizo dos

pagamentos pendentes relativos ao objeto faturado:

9.1.1. O nêo cumprimento das obrigac6es pela CONTRATADA.
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9.12. O cumprimento irregular de clêusulas contratuais, especificacêes e prazos pela

CONTRATADA.

9.1.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigagêes contratuais por parte da

CONTRATADA, bem como a lentidio do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a

comprovar a impossibilidade da conclusêo do objeto estipulado.

9.1.4. O atraso injustificado na entrega dos servicos.

9.1.5. A subcontratacëo total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por

escrito, da CONTRATANTE; a associagëo da CONTRATADA com outrem, bem como a

cessêo ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fus&o, cisdo ou incorporagêo da

CONTRATADA.

9.1.6. O desatendimento das determinacêes regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a entrega do objeto guanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

9.1.7. A dissoluc&o da sociedade contratada.

9.1.8. A alterac&o social ou a modificac3o da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA gue

prejudigue a execuc4o deste Contrato.

9.1.9. O término, a interrupcio, a suspens&o ou gualguer outro fato gue obste a continuidade

regular do Contrato de Gestêo 004/2017-SEDI.

9.1.10. A ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execucio deste Contrato.

9.1.11. Sua autotutela administrativa, sempre gue o interesse publico ou os principios da

administrac&o piblica recomendarem, mediante notificag&o com no minimo 30 (trinta) dias de

antecedência.

9.2. Constituem motivos de rescis&o do Contrato pela CONTRATADA:

92.1. O descumprimento das obripacées contratuais por parte da CONTRATANTE.

9.3. Constituem motivos de rescisio por ambas as partes sem gualguer pagamento indenizat6rio:

93.1. O término do prazo contratual, desde gue nio prorrogado o presente contrato.

9.32. O desinteresse de gualguer das partes na continuidade do Contrato, reduzida a termo,

P.
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observado o prazo de 30 (trinta) dias de denuncia.

Paragrafo Unico. A declaragëo de rescis&o contratual deve ser expressamente comunicada & outra

parte, com exposic&o dos motivos gue a ensejaram, estabelecendo as partes gue a simples

correspondéncia, mediante recibo, é suficiente para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

10.1. Cada parte serd responsivel isoladamente pelos atos gue der causa, respondendo perante

guem de direito, inclusive pelos atos praticados por prepostos gue agirem legalmente em seu

nome e, particularmente, com relag&o as obrigagêes legais, fiscais e econêmicas gue der causa.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA POLITICA ANTICORRUPCAO (COMPLIANCE)

111. A CONTRATADA se compromete a adotar os mais altos padrêes éticos de conduta na

condugëo dos seus negécios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrumento, assim

como em gualguer outra iniciativa envolvendo a CONTRATANTE.

11.2. A CONTRATADA compromete-se por si e por seus socios, administradores, gestores,

representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados (“Colaboradores”), a nao pagar,

prometer ou autorizar o pagamento de gualguer valor ou oferecer gualguer tipo de vantagem

(Pagamento Indevido), direta ou indiretamente, a gualguer Funciondrio Piblico ou a terceira

pessoa a ele relacionada, com o objetivo de influencië-lo inapropriadamente ou recompensa-lo de

alguma forma, em troca de algum beneficio indevido ou favorecimento de gualguer tipo para a

CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. Para fins deste instrumento.

11.3. A CONTRATADA garante gue nio emprega e nio empregarê, direta ou mediante contrato

de objeto ou gualguer outro instrumento, trabalho escravo, trabalho infantil.

11.4. A CONTRATADA compromete-se a praticar os atos necessrios de boa-fé, cumprir de

modo regular e pontual todas as obrigagêes gue lhe incumbem para a cabal realizagêo do objeto

do presente contrato, bem como atuar de acordo com os padrêes éticos e normas internas da

CONTRATANTE. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, por si, seus colaboradores ou terceiros

por esta contratados, a obedecer e garantir gue a prestagio de objeto ora contratada se dara de

acordo com todas as normas internas da CONTRATANTE.

11.5. A CONTRATADA garante 4 CONTRATANTE gue, durante a prestagio do objeto ora

avencada, cumpriré com todas as leis aplicêveis a4 natureza dos objeto contratados: e, ainda, gue

respeitarê durante sua atuacëo empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.
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8.429/1992); o Cédigo Penal; a Lei Brasileira Anticorrupgêo (Lei n. 12.846/2013), e o Decreto

Federal n* 8.420, de 18 de marco de 2015, gue a regulamenta.

11.6. Garantir, ainda, 4 CONTRATANTE due sempre gue tiver contato com as autoridades

governamentais brasileiras, respeitara as disposicêes do Cédigo de Etica e ou Estatutos aplicêveis

ao Grgao/entidade e esfera de Poder ao gual esteja sujeita a autoridade.

11.7. A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo bom nome comercial da CONTRATANTE e a

abster-se ou omitir-se da pratica de atos gue possam prejudicar a na reputacêo da

CONTRATANTE. Em caso de uso indevido do nome da CONTRATANTE, ou de gualguer

Ooutro nome, marca, termo ou expressio vinculados direta ou indiretamente 4 CONTRATANTE,

responderd a CONTRATADA pelas perdas e danos dai decorrentes.

11.8. A CONTRATADA concorda em participar de todos e guaisguer treinamentos

eventualmente oferecidos pela CONTRATANTE e/ou pelos seus fornecedores, gue sejam

relativos a gualguer aspecto ague consta da lei anticorrupgio e/ou politicas internas da

CONTRATANTE, bem como agueles relativos ao Cédigo de Etica e Conduta desta. Além disto,

a CONTRATADA concorda em solicitar gue todos os seus s6cios, diretores e colaboradores e

gualguer outra pessoa trabalhando em seu beneficio participem de tais treinamentos.

11.9. Para a execuc&o deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer

a dar a guem guer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de guem guer gue seja, tanto

por conta prépria guanto por intermédio de outrem, gualguer pagamento, doa€4o, compensacêo,

vantagens financeiras ou nio financeiras ou beneficios de gualguer espécie gue constituam pratica

ilegal ou de corrupcio, seja de forma direta ou indireta guanto ao objeto deste contrato, ou de

outra forma a ele n&o relacionada, devendo garantir, ainda, gue seus prepostos e colaboradores

ajam da mesma forma.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS DISPOSICOES GERAIS:

12.1. Todo e gualguer tributo gue incida ou venha a incidir sobre a prestacêo do objeto deste

contrato serd arcado pela CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO:

13.1. Para dirimir as guestêes oriundas do presente contrato é competente o Foro da Comarca de

Goiënia (GO).
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Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avengados, e depois de lido e achado

conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor.

ED Goiënia (GO), 06 de janeiro de 2020.

FERNANDO LANDA SOBRAL
CENTEDUC
CONTRATANTE
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osALEIXOARAUJO SOARES
DIREZENDEADVOCACIA E CONSULTORIA

" CONTRATADA
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