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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº 010/2019

CONTRATODE GESTÃO 004/2017/SED

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA

DO TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM AS

PARTES ABAIXO QUALIFICADAS:

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: CENTEDUC - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E

EDUCAÇÃO,pessoajurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

22.579.469/0001-60, por meio de sua filial, inscrita no CNPJ nº 22.579.469/0002-40, estabelecida

na Rua 101, nº 35, Qd. F-17, Lt. 03 Setor Sul, Goiânia/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 nº 4174049 DGPC-GO,doravante denominada CONTRATANTE,e

CONTRATADA: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES(PLANSEG),pessoa jurídica de

direito privado, com sede em Catalão/GO, Avenida Americano do Brasil, nº 219, Sala 09, Setor

Central, CEP: 75.701-300 inscrita no CNPJ sob o nº 26.983.289/0001-08, neste ato representada pelo

seu sócio/administrador, EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES,brasileiro, Carteira de

Identidade nº 4322483 DGPC/GO, CPF. nº 955.561.411-34, doravante denominada

CONTRATADA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de

Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas

condições descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO

1. O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de

serviços profissionais em Medicina e Segurança do Trabalho, concernente ao objeto do Chamamento
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realizado em convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação — SEDI.

1.1. A prestação de serviços será desenvolvida por uma equipe de profissionais especializados, em

atendimento ao Lote 05, no qual é constituído pelas Unidades abaixo:

ITEGOS LOTE 5: 5 unidades

 

 

 

 

   

Instituto Ttemológico do Avenida Alexandre de Morais nº 450
l Estado de Goiás Sebastião No o.

Rae - Parque Amazônia - Goiânia - GO
de Siqueira

Instituto Tecnológico do Rod. GO 164 — KM 5 Fazenda Santa
2 Estado de Goiás Luiz Izabel — Zona Rural - Santa Helena

Humberto de Menezes de Goiás-GO

Enstiuro Tegnalógico do Rod. GO. 341, com Cabeceira Alta,

à Estado de Goiás Raul Parque dos Jatobá. Mineiros - GO
Brandão de Castro q ,

Instituto Tecnológico do Rua BF-25, esquina com AV. JC-15,
4 Estado de Goiás José Luiz APM-10, Bairro Floresta — Goiânia-

Bittencourt GO

, an - Av. Rezende, Qd. 300-A,s/n, Bairro
5 Instituto Fesnológica Lata Buriti Sereno - Aparecida de Goiânia

Rassi “GO   
COTEC*s LOTE 5: 20 unidades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

l Goiânia/CDTM Laurício Pedro Rasmussen, 2535- Vila Yatch

o g UDEP - Rua RC-10 - Quadra 22, Lote 35
é Gotania — Real Conquista Residencial Real Conquista
3 Goiânia - OEC — Candida de

|

OEC- Cândida de Morais Rua Palmares -
Morais Setor Candida de Morais

+ Palmeiras de Goiás Rua WR, Quadra 9, Lote 4 — Jardim Amazonas

5 Trindade Rua Waldir J das Neves, Quadra 02, Lote 01 F
nº 171 - Centro

6 Rio Verde Avenida Presidente Vargas nº 603 - Centro

7 Cachoeira Alta Praça Adelino Paula de Oliveira, nº 116 - Centro

8 SãoLuis de Montes Belos Em fase de remanejamento.

9 Ouifinópolis Universidade Estadual de Goiás - CampusII -
P Avenida Brasil 435 - Conjunto Hélio Leão

10 São Simão ColégioMunicipal Lespoldo Moreira, Praça
Júlio Bernardes s/nº Centro

. Espaço JM (antiga sede Programa Bolsa Futuro)
H Paraúna Avenida JK de Oliveira - Centro 
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12 Asrel Rua João Altino Arantes, esq. c/ rua Acreúna,
EE Setor Sul - CRAS

. UDEP - Unidade Descentralizada de Educação
13 Jandaia .

Profissional

Ay UDEP - Unidade Descentralizada de Educação
14 Sanclerlândia j

Profissional

o UDEP - Unidade Descentralizada de Educação
o) Aragoiânia .

Profissional

16 Inhumas Rua 5, nº 153, Vila Heitor de Paula |

17 Senador Caned Avenida Dom Emanuel, Condomínio Industrial

E Bairro Jardim Nova Goiânia CEP 75.250-000
Avenida Expedicionário Jovino Alves da Silva.

18 Piracanjuba Setor Aeroporto. PETI - Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil

19 Hidrolândia Avenida Goiânia nº 1001 - CEP: 75.340-000

Avenida Milão,s/n, área especial, Jardim
20 GECRIA CIC - CASE Europa — área física do 7º BPM — GoiâniaCEP:

74325-030

21 Palmeiras de Goiás COTEC — PADRE ANTÔNIO VERMEY   
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO

 

2. O prazo para a execução e de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. contados a partir da

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos,

limitados ao período de vigência do Contrato de Gestão nº 004/2017 - SED.

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

3. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

3.2. Realizar o pagamento da CONTRATADA para a execução do serviço conforme estatui a

Cláusula Primeira e conforme disposto na Cláusula Sexta deste Contrato.

3.3. Prestar as informações necessárias para o melhor cumprimento deste Contrato.

3.4. Exigir a observação das normas emanadaspelos órgãosde fiscalização e controle.

3.5. Disponibilizar local e condições adequados para a prestação dos serviços.

3.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, desde que tenhasido feito o repasse pela SED/GO.
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CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

4.São obrigações da CONTRATADA:

4.1. A CONTRATADA compromete-se a prestar o serviço, exclusivamente, pelos sócios da empresa

ou por meio de empregado celetista, contratado pela CONTRATADA.

4.2. Assume A CONTRATADAos ônus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste contrato,

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

responsabilidade, distribuição de créditos individuais a seus cooperados, com os quais a

CONTRATANTEnão tem qualquer vínculo laboral.

4.3. Obriga-se A CONTRATADAa executar serviços em perfeita harmonia e em concordância com

as Instruções previstas, obedecendo às normas estabelecidas pela CONTRATANTE.

4.4. Na hipótese de alteração na sistemática estabelecida deverá primeiramente ser submetida à

consideração da CONTRATANTE, com respectiva justificativa a quem caberá decidir a orientação a

ser adotada.

4.5. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da

CONTRATANTEe aquelas relativas ao objeto do presente Contrato.

4.6. A CONTRATADA obriga-se a não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está

obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

4.7. A CONTRATADAresponde por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem

ao patrimônio da CONTRATANTEoua terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa,

procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

4.8. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições

que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal. qualificação técnica

e cumprimento da proposta.

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

vínculo e subordinação com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução deste Contrato,

adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços

dos seus cooperados/funcionários, principalmente no que tange a ISS, PIS, COFINS, FGTS e INSS.

4.10. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que

eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente por qualquer órgão

administrativo e/ou fiscalização.

4.11. A CONTRATADA manterá o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços,
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documentos, pesquisas, entrevistas e demais informações apuradas ou de que tome conhecimento

durante a prestação dos serviços.

4.12. Deverá realizar contato com os funcionários, colhendo todos os dados a fim de definir as

prioridades e elaborar o programa de trabalho a ser executado na sede da empresa da

CONTRATADA;

4.13. A CONTRATADA irá sanar eventuais irregularidades ou correções apontadas pela

CONTRATANTEquando da apresentação derelatórios e/ou de cada etapa dos serviços.

4.14. Compromete-se A CONTRATADA em providenciar a emissão dos documentos de cobrança

(notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no qual deverá vir instruído com todas as

certidões de regularidade exigidas no momento da contratação, sob pena de não ser efetuado o

pagamento enquanto perdurarem as pendências fiscais, sendo o pagamento efetuado imediatamente

após a regularização das pendências.

4.15. Responder aos órgãos públicos fiscalizadores, quando diretamente procurado por este,

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

4.16. Produzir e submeter à CONTRATANTE,junto com a Nota Fiscal, relatório analítico que

contenha o resumo dasatividades prestadas.

4.17. Informar no corpo da Nota Fiscal o número deste Contrato, bem como o número do Contrato

de Gestão nº 04/2017 a ser assinado e as competências a que se refere a prestação dos serviços, sob

pena de não ser pago o valor referente a Nota Fiscal caso não contenhaestas informações.

4.18. Responder, exclusivamente perante seus fornecedores, não possuindo a CONTRATANTE

qualquer responsabilidade junto àqueles.

4.19. Não permitir, em nenhuma hipótese, que pessoa que não seja membro de seu corpo técnico

entre em unidades administradas pelo CENTEDUC, mesmo que acompanhada por funcionário.

cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer atividade que tenha a ver

com o presente Contrato.

4.20. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do

recebimento de notificação para tal mister.

4.21. Assumir para si qualquer responsabilidadecivil, criminal e administrativa sobre eventuais erros

cometidos durante a execução dosserviços objeto do presente Contrato.

4.22. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão

fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos

protocolos internos e padronização da CONTRATANTE,ondeserá prestado os serviços.
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4.23. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a

continuidade da assistência.

4.24. É dever do CONTRATADO entregar o trabalho como descrito neste contrato, no prazo e na

forma previamente acordados, sob pena de multa de 10%, sendo a quantia calculada sobre o valor

contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES TÉCNICAS:

5. A CONTRATADA obrigar-se-á:

5.1. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do

recebimento de notificação para tal mister.

5.2. Assumir para si qualquer responsabilidade civil sobre eventuais erros cometidos durante a

execução dos serviços objeto do presente Contrato.

5.3. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão

fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos

protocolos internos e padronização da CONTRATANTE.

5.4. Aceitar o desconto mensal (glosas), sem prejuízos de advertências, caso os serviços sejam em

desacordo com o contratado, que deverá ser feito após notificada a CONTRATADAe submetida ao

contraditório.

5.5. Assumir total responsabilidade pela indicação dos seus funcionários utilizados na prestação dos

serviços, bem como por todo e qualquer dano ou falta que esses cometam no desempenho de suas

funções, devidamente comprovados,resguardado o direito de defesa prévia.

5.6. Manter todos os seus funcionários utilizados na prestação dos serviços devidamente

identificados com crachá funcional, onde seja espelhado o nome da CONTRATADA, designando, de

forma clara e inconfundível, que esses são seus funcionários, com o intuito de distingui-los dos

funcionários do CONTRATANTE.

5.7. Cientificar, imediatamente e por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que

verificar durante a execução dosserviços.

5.8. Prestar esclarecimentos, imediatamente e porescrito, aa CONTRATANTE. sempre que por este

solicitado.

5.9. Os serviços serão executados nos termosa seguir expostos.

5.9.1. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃODE RISCOS AMBIENTAIS: A realização do PPRA

Rua 101. nº 35, Qd.F-17,Lt. 03 Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150
www. centeduc.org.br

 



O rev Epiteco  
deverá ser realizada por equipe técnica especializada, composta por Engenheiro de Segurança do

Trabalho com registro no CREA-GO,no qual deverá conter os Riscos Ambientais (químicos,físicos

e biológicos), e de acidentes. A Contratada deverá redigir o PPRA atendendo aos itens obrigatórios

da Norma Regulamentadora nº. 9 do Ministério do Trabalho e Emprego:

5.9.1.1. Deverá ser feita as inspeções e as medições indicadas, obedecendo. no mínimo, as Normas

Técnicas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº. 3214/78),

principalmente a NR-9, Constituição Federal de 1988 e Normas da ANVISA;

5.9.2. DA IMPLEMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE

CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL: Para a implementação, coordenação e

execução do PCMSO, o Médico do Trabalho Coordenador deverá se basear nas informações

apresentadas pelo PPRA atualizado, sendo então elaborado apenas após a execução deste, que

deverá conter a completa descrição das ações preventivas, com previsão das principais ações de

saúde a serem executadas nos períodos indicados no planejamento anual, o número e a natureza dos

exames médicos a serem realizados.

5.9.2.1. São partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO:

I. Exame médico Admissional:

II. Exame médico Periódico;

HI. Exame de retorno ao trabalho;

IV. Exame de mudança de função:

V. Exame demissional (exoneração ou aposentadoria).

5.9.2.2. Os exames acima elencados compreendem:

a) Avaliações clínicas, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental:

b) Exames complementares a critério do médico do trabalho, bem como os exigidos pela Norma

regulamentadora NR-7.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO:

6. O valor aqui pactuado pela prestação do serviço será de R$ 216.500,00 (duzentos e dezesseis mil e

quinhentos reais) para a execução do objeto do contrato.

6.1. No preço avençado estão inclusos os custos diretos e indiretos, bem como as despesas

necessárias para a execução dos serviços, tais como: transporte, hospedagem, alimentação, encargos

sociais, previdenciários fiscais, trabalhistas, seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas

Rua 101. nº 35, Qd.F-17,Lt. 03 Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150 k
www. centeduc.org.br



enteduc piteco

 

diretas ou indiretas, geradas para a elaboração dos serviços técnicos especificados neste edital.

6.1.1. Para a implementação dos programas de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA), Controle

Médico de Saúde (PCMSO) e Diagnostico Inicial serão faturados anualmente, de acordo com a

proposta apresentada quando da participação no Processo Seletivo nº 001/2019.

6.1.2. Os exames médicos complementares serão faturados de acordo com a necessidade, sendo

apresentado o ASO de cada funcionário, nos valores apresentados quando da participação no

Processo Seletivo nº 001/2019.

6.1.3. As palestras e treinamentos serão faturadas de acordo com a demanda solicitada pela

CONTRATANTE,nos termos da proposta apresentada quando da participação no Processo Seletivo

nº 001/2019.

6.2. Após a realização dos serviços e do seu recebimento, a CONTRATADAdeverá protocolizar a

Nota Fiscal/Fatura correspondente na sede da CONTRATANTEaté o 5º dia útil do mês subsequente

ao fornecimento da prestação de serviço.

6.3. O pagamento será efetuado no 20º dia útil do mês, após recebimento aceite da Nota Fiscal e

fatura correspondentee estará condicionado ao cumprimento integral dosserviços.

6.4. O pagamento será realizado unicamente por meio de depósito bancário a CONTRATADA em

Conta Corrente informada pela CONTRATADA.

6.5. A fatura deverá especificar o número deste Contrato e a descrição dos serviços realizados.

6.6. Do pagamento efetuado a empresa contratada serão calculadas e deduzidas as retenções

tributárias de Pessoa Jurídica — PJ, conformelegislação pertinente.

6.7. Para a liberação do pagamento, a CONTRATADAjuntamente com

a

fatura deverá apresentar de

maneira atualizada e deverá vir instruído com as Certidões de Regularidades Fiscais Federais

(Conjunta, CRF e Previdenciária), Municipal (ISSQN), ICMS (Estadual), Trabalhista (TST), e Fundo

de Garantia (FGT'S), sob pena de retenção de pagamentoaté regularização ou rescisão contratual.

6.8. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada porerro ou incorreções, o prazo para

o pagamento estipulado, passará a ser contado a partir da data de sua apresentação.

6.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADAenquanto perdurar pendência em relação à

entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

6.10. Caso à CONTRATANTE deseje realizar serviços não contemplados no edital do Processo

Seletivo nº 001/2019,tais serviços deverão ser orçados à parte com a CONTRATADA, podendo ser

inclusos na presente contratação, desde que não extrapolem o limite do valor global contratado,

exceto quando forem pactuados aditivos contratuais.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DO CONTRATO:

7. Em caso de prorrogação do contrato, o reajuste será efetuado com base no INPC/IBGE acumulado

nos últimos 11 (onze) meses anteriores ao seu vencimento, incluindo-se o mês da assinatura e

excluindo-se o do vencimento.

7.1. Poderá haver repactuação do contrato de prestação de serviços em função do aumento do

trabalho contratado, o que será mensuradoa partir do valor do repasse inerente ao contrato de gestão,

que é proporcional à parceria firmada entre o Estado de Goiás e o CENTEDUC.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização dos serviços objeto deste Contrato será feita pela DIRETORIA

ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, ora CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitação dos

serviços e o aceite e atesto da fatura.

8.2. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de

ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados,prepostos ou cooperados.

8.3. A fiscalização da CONTRATANTEse fará exclusivamente sobre o cumprimento dos serviços

contratados, preservando a autonomia técnica-jurídica da CONTRATADAsobre os mesmos.

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO:

9.1. Constituem motivos de rescisão unilateral pela CONTRATANTE, sem prejuízo dos

pagamentos pendentes relativos à serviços regularmente executados e faturados:

9.1.1. O não cumprimento das obrigações pela CONTRATADA.

9.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela

CONTRATADA.

9.1.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA,

bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão dos serviços estipulados.

9.1.4. O atraso injustificado no início dos serviços.

9.1.5. A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a CONTRATANTE,

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
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9.1.6. A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por

escrito, da CONTRATANTE; a associação da CONTRATADA com outrem, bem como a cessão ou

transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da

CONTRATADA.

9.1.7. O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pela

Coordenação da CONTRATANTE.

9.1.8. A dissolução da sociedade contratada.

9.1.9. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que

prejudique a execução deste Contrato.

9.1.10. O término, a interrupção, a suspensão ou qualquer outro fato que obste a continuidade regular

do Contrato de Gestão004/2017-SED.

9.1.11. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução deste Contrato.

9.2. Constituem motivos de rescisão do Contrato pela CONTRATADA:

9.2.1. O descumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATANTE.

9.3. Constituem motivosde rescisão por ambasas partes sem qualquer pagamento indenizatório:

9.3.1. O término do prazo contratual.

9.3.2. O desinteresse de qualquer das partes na continuidade do Contrato, reduzida a termo.

Parágrafo Unico. A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra

parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples

correspondência, mediante recibo, é suficiente para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES:

10.1. Cada parte será responsável isoladamente pelosatos que der causa, respondendo perante quem

de direito, inclusive pelos atos praticados por prepostos que agirem legalmente em seu nome e.

particularmente, com relação as obrigaçõeslegais, fiscais e econômicas que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

11.1. A CONTRATADA se compromete a adotar os mais altos padrões éticos de conduta na

condução dos seus negócios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrumento, assim como
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em qualquer outra iniciativa envolvendo a CONTRATANTE.

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

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

prometer ou autorizar o pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de

vantagem(Pagamento Indevido), direta ou indiretamente, a qualquer Funcionário Público ou a

terceira pessoaa ele relacionada, com o objetivo de influenciá-lo inapropriadamente ou recompensá-

lo de alguma forma, em troca de algum benefício indevido ou favorecimento de qualquer tipo para a

Contratada e/ou para a Contratante. Para fins deste instrumento.

11.3. A CONTRATADA garante que não emprega e não empregará, direta ou mediante contrato de

serviços ou qualquer outro instrumento, trabalho escravo, trabalho infantil.

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

regular e pontual todas as obrigações que lhe incumbem paraa cabal realização do objeto do presente

contrato, bem como atuar de acordo com os padrões éticos e normas internas da CONTRATANTE.

Obriga-se, ainda, à CONTRATADA, por si, seus colaboradores ou terceiros por estas contratados, a

obedecer e garantir que a prestação de serviços ora contratada se dará de acordo com todas as normas

internas da CONTRATANTE.

11.5. A CONTRATADA garante à CONTRATANTE que, durante a prestação dos serviços ora

avençada, cumprirá com todas asleis aplicáveis à natureza dos serviços contratados: e, ainda, que

respeitará durante sua atuação empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992):;

o Código Penal; a Lei Brasileira Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013), e o Decreto Federal nº 8.420,

de 18 de março de 2015, que a regulamenta.

11.6. Garantir, ainda, à CONTRATANTE que sempre que tiver contato com as autoridades

governamentais brasileiras, respeitará as disposições do Código de Ética e ou Estatutos aplicáveis ao

órgão/entidade e esfera de Poder ao qual esteja sujeita a autoridade.

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

abster-se ou omitir-se da prática de atos que possam prejudicar a reputação da CONTRATANTE.

Em caso de uso indevido do nome da CONTRATANTE,ou de qualquer outro nome, marca, termo

ou expressão vinculados direta ou indiretamente à CONTRATANTE,responderá a CONTRATADA

pelas perdas e danos daí decorrentes.

11.8. A CONTRATADAconcorda em participar de todos e quaisquer treinamentos eventualmente

oferecidos pela CONTRATANTEe/ou pelos seus fornecedores, que sejam relativos a qualquer

aspecto que consta da lei anticorrupção e/ou políticas internas da CONTRATANTE, bem como

aqueles relativos ao Código de Ética e Conduta desta. Além disto, a CONTRATADA concorda em
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solicitar que todos os seus sócios, diretores e colaboradores e qualquer outra pessoa trabalhando em

seu benefício participem detais treinamentos.

11.9. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a

dar a quem quer queseja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer queseja, tanto por

conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,

vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática

ilegal ou de corrupção, 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 ajam da

mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. Em virtude da natureza civil da contratação, os funcionários contratados por parte da

CONTRATADAnão manterão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

12.2. É de responsabilidade da CONTRATADAtodos é quaisquer ônus ou encargos decorrentes das

legislações fiscais e trabalhistas e sociais referentes aos funcionários.

12.3. O CONTRATANTEse reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época,

comprovante dos recolhimentos dos encargos decorrentes das legislações trabalhistas e

previdenciárias, relacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestação de serviços.

12.4. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestação dos serviços objeto

deste contrato será arcado pela CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA deverá apresentar as seguintes certidões,a título de pagamento pelo serviço

prestado:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta Negativa de

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil:

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a

Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos em

relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de Goiás:

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio de

Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
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apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal nº

12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua

expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho [Tribunal Superior do Trabalho,

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).

f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de

Débitosrelativos a tributos municipais do município sede da proponente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

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

Goiânia (GO).

Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, e depois de lido e achado

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

também por 02 (duas) testemunhas.

Goiânia (GO), 06 de maio de 2019.
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CONTRATADA

Testemunhas:

1) 2)

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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