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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N" 008/2020

CONTRATO DE GESTAO 004/2017/SED

 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE

CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE CUSTOS E

RESULTADOS ESPECIFICOS., OUE ENTRE SI CELEBRAM

AS PARTES ABAIXO OUALIFICADAS:

O CENTEDUGC - Centro de Solucêes em Tecnologia e Educacao, pessoa juridica de direito privado.

sem fins lucrativos, imsecrito no CNPJ/MF sob o n* 22.579.469/000 1-60, por meio de sua filial, inserita

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, inserito no CPF 004.414.231-59, portador do RG sob n* 4174049 DGPC/GO, doravante

denominada CONTRATANTE,. e de outro lado

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ/MF sob n?

58.921.792/0001-17, com sede na Avenida Paulista, n* 509, conjuntos 1708 a 1713, Cergueira César,

Sao Paulo. SP. neste ato representada por seu representante legal RENATA NEVES DE MATOS

ANTUNES. brasileira, casada, arguiteta, portadora da Cédula de Identidade numero 28.452.068-8

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nimero 295.034.928-58. denominado simplesmente como

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. Constitui objeto do presente contrato a continuidade do sistema de gestao de custos e

resultados especificos as caracteristicas do CENTEDUC - Centro de Solucoes em Tecnologia e€

Educacao, objetivando a gestio estratégica dos custos e correspondete utilizacao de instrumentos

gerenciais, para atender as necessidades do Contrato de Gestao n? 004/2017-SED.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRICAO DOS SERVICOS E PRAZOS:

2.1. Para execucao dos servicos, ser&o realizadas as seguintes atividades:

2.1.1. Acompanhamento das condic6es de operacao da gestio de custos, compreendendo a sistematica

avaliacao da estrutura dos centros de custos. formulacao dos relat6rios gerenciais. cronograma de

coleta de dados, e analise das informacêes: ” (S "
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2.1.2. Adeguacëo das unidades de produgao das atividades de centros de custos due exijam a

formula€ao de padronizacêes destinadas 4 avaliag&o de indicadores gerados por instituicoes com perfil

gue permita analises deste tipo:

2.1.3. Assessoramento na utilizagao das informagêes de custeio das operacêes para a elaboragao de

metas orcamentêrias e formulag&o de precos dos servicos, sob diferentes niveis de utilizagao da

capacidade instalada;

2.1.4. Orientacao na constituicao de custos educacionais sob condic6es de padronizaeao metodol6gica

gue permita a avalia€&o com as demais unidades escolares de forma anonimizada:

2.1.5. Suporte na apuragêo do custeio e consolidac&o da metodologia e do sistema de Custeio para

apuracao dos dados no exercicio de 2020

CLAUSULA TERCEIRA - CRONOGRAMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVICOS:

3.1. O prazo para entrega dos servicos é 05 (cinco) meses.

3.2. Como cronograma maero, ficam pré-estabelecidas as seguintes datas:

  

 

      

     
  

 

 

 

 

    

MES Inicio  Têrming

Estruturacao e melhoria no projeto de custos DUEGEL KOEL]

11 Reuniëp coma diretoria da msttuic30 para revsdo e melharia no projeto de custos 1 30072020

12 Reunie comaguipe de contabilidade paraalinhamento nos prazos de team6 30/07:2029
13 Reusar crlérios de rateioe unidadede groducip COM a Organizacia Social 3/07 12020

4 |euniëo comeguipe de T | da umdade para parametzag&odo sisterma par cenlro de custos £ 30082020

|Eontas

15 Anal se dp impacte para abertura dos centros de custos por eXo teenolagico J

16 Analse de impacto para abertura dos rentros de custos de apoio 3011' 202%
17 VAnal se de imgaEt9 para aberlura dos centros de custos por Curso MT 209

Meta 2 Treinamento e Capacitacao
)

  

 

  ED
|Tremamento do gestor de custas da undade no ststema de custos e indicadores
 

   

 

21

|Treinamente da eauipe de custosna importatëp de dados da folha de pagamento

Treimamento da eulpe na mpoitacë0 e validacdo do (az&0 con 3bl

 

 

  

Tremamento dosbesvaeOS para8 (esponder os aponlamenlos no sistema de cuslos 1002020
   
   

 

 
002020  tos educacdo

Suparle na importacao folha de pagamento e razêo contêbil (mensalmente)
 

  

 

Fechamento da competência e analse e dos dados (mensalmente)
 

Valkdacdodas custos& aprovacdodaOS(mensalmente]
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d Suporie na adagtae do du projeto de custos conforme novas Bagëne1asSEDI.
, * Semestie de 2020  n Apresentacdo dos dados & mdicadores *
 

16 Apresentacdadas dados e mdicadores
  
1 Tnmestre de 2020    

 

CLAUSULA OUARTA — PRAZO DE VIGÉNCIA DO CONTRATO:

4.1. A referida contratacdo ter vigéncia da assinatura do contrato até 30 de novembro de 2020, e

estara condicionada a entrega dos servicos contratados.

T
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CLAUSULA OUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

 

5. Constituem obrigacoes da CONTRATANTE:

S.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo

com as clêusulas contratuais e os termos de sua proposta.

5.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, desde gue tenha sido feito o repasse pela SEDI/GO.

em razao do Contrato de Gestao n* (O4/2017-SEDI.

5.3. Prestar as informacêes necessarias para o melhor cumprimento deste Contrato.

5.4. Exigir a observacfio das normas emanadas pelos 6rgfios de fiscalizacao e controle.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

6. Sao obrigacêes da CONTRATADA:

6.1. A CONTRATADA compromete-se a realizar os servicos nos termos deste Contrato.

6.2. Assume a CONTRATADA os Onus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste contrato. bem

como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retengêo de tributos de sua responsabilidade,

distribuicao de créditos individuais a seus cooperados, com os guais a CONTRATANTE nao tem

gualguer vinculo laboral.

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

concordancia com as Instrucëes previstas. obedecendo as nmormas estabelecidas pela

CONTRATANTE.

6.4. Na hipotese de alteracdo na sistematica estabelecida deverd primeiramente ser submetida a

consideragao da CONTRATANTE. com respectiva justificativa a guem caberd decidir a orientacao a

ser adotada.

6.5. Respeitar e fazer com gue sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da

CONTRATANTE c aguelas relativas ao objeto do presente Contrato.

6.6. A CONTRATADA obriga-se a nio transferir a terceiros, por gualguer forma, nem mesmo

parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar guaisguer das prestacoes a gue esta

obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

6.7. A CONTRATADA responde por gualguerprejuizo gue seus empregados ou prepostos causarem

ao patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ag&o ou omissi0 culposa ou dolosa,
SSA
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procedendo imediatamente os reparos ou indenizag6es cabiveis e assumindo o Onus decorrente, desde

 

gue comprovada a autoria.

6.8. A CONTRATADA manterd, durante todo o periodo de vigëncia do Contrato, todas as condicoes

gue ensejaram a Contratacdo, particularmente no gue tange 4 regularidade fiscal e cumprimento da

proposta.

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

vinculo €e subordina€êo com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execucao deste Contrato,

adimplindo com toda e gualguer obrigaeao fiscal e trabalhista decorrente da prestagao de objeto dos

seus cooperados/funciondrios, principalmente no gue tange a ISS, PIS, COFINS, FGTS e INSS.

6.10. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e gualguer obrigacao trabalhista gue

eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente por gualguer Orgao

administrativo e/ou fiscaliza€ao.

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

documentos, pesguisas e demais informagées apuradas ou de aue tome conhecimento durante a

prestacao dos objetos.

6.12. ACONTRATADA realizarê contato com os funciondrios, colhendo todos os dados a fim de

definir as prioridades e elaborar o programa de trabalho a ser executado.

6.13. A CONTRATADA ird sanar eventuais irregularidades ou correcées apontadas pela

CONTRATANTE guando da apresentacio de relatérios e/ou de cada etapa dos servicos.

6.14. Compromete-se a CONTRATADA em providenciar a emissao dos documentos de cobranca

(notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no gual devera vir instruido com todas as

certidoes de regularidade exigidas no momento da contratacëo, sob pena de ndo ser efetuado o

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

apos a regularizacio das pendências.

6.15. Responder aos @rgaos publicos fiscalizadores, guando diretamente procurado por este,

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

6.16. Informar no corpo da Nota Fiscal o nimero deste Contrato, bem como o nimero do Contrato de

Gestao n* 04/2017-SEDI e as competências a gue se refere a prestacao do objeto. e outras informacoes

exigidas na Ordem de Fornecimento, sob pena de nêo ser pago o valorreferente a Nota Fiscal caso nao

contenha estas informacdes.

6.17. Dar esclarecimentos sobre gualguer procedimento, o mais breve possivel. a contar do
ASA `Ni N )
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6.18. Assumir para si gualguer responsabilidade civil, criminal € administrativa sobre eventuais erros

 

cometidos durante a execucdo do objeto do presente Contrato, desde gue devidamente comprovados.

6.19. Submeter-se 4 fiscalizacao a ser realizada pela CONTRATANTE. ou gualguer 6rgao

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

internos e padronizacio da CONTRATANTE, onde serd entregue o objeto.

6.20. A CONTRATADA se compromete a realizar seus servicos dentro dos padroes de gualidade.

buscando conferir ao CONTRATANTE o melhor respaldo, transparëncia e honestidade em suas

atividades.

6.21. Submeter-se a fiscalizacio a ser realizada pela CONTRATANTE. ou gualguer oOrgao

fiscalizador. relativa a prestac&o dos servicos pactuados. conforme regras estabelecidas nos protocolos

internos e padronizacao da CONTRATANTE onde serdo prestados os servicos.

6.22.  Prestar informacoes, escritas e verbais, completas e fidedignas necessêrias para assegurar a

continuidade da assistência.

6.23. A CONTRATADA deverd apresentar as seguintes certidêes, a titulo de pagamento pelo

servico prestado:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por meio de

Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econêmica Federal:

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidao Negativa de Débitos em

relacio a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de Goias:

Cc) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidao Negativa de

Débitos relativos a tributos municipais do municipio sede da proponente;

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

Débitos relativos a Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Uniëo, expedida pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil:

e) Prova de inexistëncia de débitos inadimplidos perante a Justica do 'Trabalho. mediante a

apresentacao de Certidao Negativa de Débitos 'Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n*

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

expedicêo (disponivel nos portais eletrénicos da Justica do Trabalho [Tribunal Superior do Trabalho.

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

6.24. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressêes gue se fizerem

necessarios a critério da CONTRATANTE, nos termos do Regulamento para os Procedimentos de
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Compra. Contratagao de Obras, Contratacdo de Servigos e Alienacoes da CONTRATANTE, sendo

 

ajustado novo valor e desde gue comprovada a necessidade.

CLAUSULA SÉTIMA — DO VALOR E PAGAMENTO:

7.1. A CONTRATANTE pagard 4 CONTRATADA pela prestacêo dos servicos contratados o valor

total de R$ 34.900.00 (trinta e guatro mil € novecentos reais), correspondente aos honordrios

profissionais € todas as demais despesas de hospedagem, deslocamento e alimentacêo. bem como

todos os impostos incidentes.

7.2. O pagamento serd realizado em 05 (cinco) parcelas mensais iguais e consecutivas no valor de R$

6.980.00 (seis mil, novecentos e oitenta reais), sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 01

de agosto de 2020, segunda parcela com vencimento no dia 01 de setembro de 2020, terceira parcela

com vencimento no dia 01 de outubro de 2020. guarta parcela com vencimento no dia 01 de novembro

de 2020 e a guinta e Gltima parcela para o dia 01 de dezembro de 2020.

Paragrafo Primeiro: Caso a CONTRATADA nêo cumpra os prazos estabelecidos no eronograma

descrito na clausula terceira. subitem 3.1 e 3.2, sem gualguer justificativa, a CONTRATANTE

poder4 suspender o pagamento da parcela devida até regularizagao dos servicos.

Pardgrafo Segundo: O nao pagamento da parcela inicial e das demais parcelas no prazo acordado.

implicard em imediata suspensao dos trabalhos e da disponibilidade da plataforma KPIHT

7.3. A CONTRATADA deverd protocolizar a Nota Fiscal/Fatura na sede da CONTRATANTE até o

5” dia util do mês referente ao fornecimento da prestagdo de servico.

7.4. A Yatura deverd especificar o nimero deste Contrato, bem como do Contrato de Gestao n"

004/2017-SEDI.

5. Apos avaliacêo, a CONTRATANTE, certificando-se de gue os servicos foram realizados em

conformidade com as normas estabelecidas neste Contrato atestara por intermédio da Comissêo

designada para tal fim, a fatura correspondente.

7.6. A Tfatura deverd ser protocolizada na sede da CONTRATANTE, mediante entrega fisica do

documento e/ou envio para o endereco eletrênico indicando pela CONTRATANTE.

7.7. A nota fiscal devera ser preenchida com a descricêo dos servicos e a parcela a gue se refere:

7.8. Para a liberagao do pagamento, a CONTRATADA juntamente com a fatura devera apresentar de

maneira atualizada e deverd vir instruido com as Certidêes de Regularidades Fiscais Federais

(Conjunta, CRF e Previdencidria), Municipal (ISSON), ICMS (Estadual), Trabalhista (TST). € Fundo- —

de Garantia (FGTS), sob pena de retencio de pagamento até regularizacao ou rescisao contratual. D)
-

PU
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7.9. Na ocorrência de rejeic&o da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecdes, o prazo para o

HiET

pagamento estipulado. passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

7.10. Nenhum pagamento sera efetuado 4 CONTRATADA enguanto perdurar pendéncia em relacao a

entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplêneia.

7.11. Nenhum  pagamento ser efetuado a CONTRATADA enguanto perdurar agualguer

incompatibilidade com as condicées de habilitacao e gualificagao, referente a certidoes (Estadual,

Municipal. Federal, FGTS e 'Trabalhista), nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal n.”

8.666/1993.

7.12. Caso haja previsêo nas leis fiscais vigentes, a CONTRATANTE efctuard as devidas retencoes

nos pagamentos.

7.13. O valor do presente contrato inclui todos os tributos segundo legislac&o vigente:

Pardgrafo Unico: Eventuais novos tributos gue venham impactar a receita liguida do presente

contrato, serao objeto de adeguagao dos honordrios profissionais.

CLAUSULA OITAVA - DA POSSIBILIDADE DE ADITIVO DO CONTRATO:

8.1. O Contrato poder4 ser aditivado apos o seu primeiro vencimento, em razao da necessidade ou

conveniëncia de continuacao do fornecimento, a partir de negociag&o acordada entre as partes, visando

& adeguacao aos novos precos de mercado e a demonstraciio analitica da vartacêo dos componentes de

custos do Contrato, devidamente justificada, ou com a solicitacdo de mais servicos contratados.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAO:

9.1. A fiscalizacao do objeto deste Contrato sera (eita pela DIRETORIA ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA. ora CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitacëo do objeto entregue e o aceite e

atesto da fatura.

92. A fiscalizagdo de ague trata esta Clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

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

acao ou omissêo. Culposa ou dolosa, de guaisguer de seus empregados, prepostos ou cooperados,

desde gue devidamente comprovados.

9.3. A fiscalizacêo da CONTRATANTE se fard exclusivamente sobre o cumprimento dos objetos

contratados. preservando a autonomia técnica-juridica da CONTRATADA sobre os mesmos.
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CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO:

 

10.1. Constituem motivos de rescisêo unilateral pela CONTRATANTE, sem prejuizo dos

pagamentos pendentes relativos ao objeto faturado:

10.1.1. O nao cumprimento das obrigacoes pela CONTRATADA.

10.1.2. O cumprimento irregular de cldusulas contratuais. especificagoes e prazos pela

CONTRATADA.

10.1.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigacées contratuais por parte da CONTRATADA.

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

impossibilidade da conclusêo do objeto estipulado.

10.1.4. O atraso injustificado na entrega dos servicos.

10.1.5. A subcontratagcao total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuëncia, por

escrito, da CONTRATANTE; a associacdo da CONTRATADA com outrem, bem como a cessê0 ou

transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusêo, cisa0 ou incorporagio da

CONTRATADA.

10.1.6. O desatendimento das determinacées regulares da autoridade designada para acompanhar e

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

10.1.7. A dissolucao da sociedade contratada.

10.1.8. A alteracao social ou a modificag&o da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA gue

prejudigue a execugio deste Contrato.

10.1.9. O término, a interrupgio, a suspensêo ou gualguer outro fato gue obste a continuidade regular

do Contrato de Gestao O04/2017-SEDI.

101.10. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execugao deste Contrato.

10.1.11. Sua autotutela administrativa, sempre aue o interesse pablico ou os principios da

administragao publica recomendarem, mediante notificagao com no minimo 30 (trinta) dias de

antecedência.

10.2. Constituem motivos de rescisao do Contrato pela CONTRATADA:

10.2.1. O descumprimento das obrigacêes contratuais por parte da CONTRATANTE.
4
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10.2.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, com termo inicial no final do prazo previsto para 0

 

pagamento, nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do servico ora executado,

desde gue haja havido o repasse do Contrato de Gestao n* 004/2017-SED, correspondente ao més o

fornecimento, por parte da Secretaria de Desenvolvimento.

10.3. Constituem motivos de rescisao por ambas as partes sem gualguer pagamento indenizatorio:

10.3.1. O término do prazo contratual, desde gue nao prorrogado o presente contrato.

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

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

Paragrafo Unico. A declaracao de rescisio contratual deve ser expressamente comunicada a outraD

parte, com exposicio dos motivos gue a ensejaram, estabelecendo as partes gue a simples

correspondéncia, mediante recibo, é suficiente para tanto.

CLAUSULA DÉÊCIMA PRIMEIRA — DA SUSPENSAO DO CONTRATO:

11.1. Havendo inadimplência no repasse financeiro do Contrato de Gestao ne 04/2017-SED pelo o

Ente Piblico, gue imviabilize alguma atividade do contrato temporariamente, serd permitido a

SUSPENSAO temporêria e indeterminada do presente contrato. a eritério do CONTRATANTE. sem

direito a indenizacêo reparatoria.

Pardgrafo Unico. A Suspensao deve ser expressamente comunicada a outra parte, com exposicio dos

motivos gue a ensejaram, estabelecendo as partes gue a simples correspondência, mediante recibo, ou

envio por e-mail é suficiente para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES:

12.1. Cada parte sera responsdvel 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 relago as obrigacoes legais, fiscais e econêmicas gue der causa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA POLITICA ANTICORRUPCAO (COMPLIANCE)

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

conducao dos seus neg6cios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrumento, assim como

em gualguer outra iniciativa envolvendo a CONTRATANTE. d

13.2. A CONTRATADA compromete-se por si e por seus sécios, administradores, gestores, ,

representantes legais, empregados, prepostos e Subcontratados (“Colaboradores”), a na0 pagar,

prometer ou autorizar o pagamento de gualguer valor ou oferecer gualauer tipo de vantagenyfs
OD. j
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ele relacionada, com o objetivo de influencid-lo inapropriadamente ou recompensd-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.

13.3. A CONTRATADA garante gue ndo emprega e nio empregard. direta ou mediante contrato de

   objeto ou gualguer outro instrumento, trabalho eseravo, trabalho infantil.

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

regular e pontual todas as obrigagOes gue Ihe incumbem para a cabal realizagao 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 prestacao de objeto ora contratada se dara de acordo com todas as normas

internas da CONTRATANTE.

13.5. A CONTRATADA garante 4 CONTRATANTE due, durante a prestacao do objeto ora

avencada, cumprird com todas as leis aplicdveis a natureza dos objeto contratados: e, ainda, gue

respeitard durante sua atuacêo empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992): 0

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.

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

governamentais brasileiras, respeitara as disposic6es do Cédigo de Etica e ou Estatutos aplicaveis ao

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

13.7. 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 reputacao da CONTRATANTE.

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

expressao vinculados direta ou indiretamente a CONTRATANTE, respondera a CONTRATADA

pelas perdas e danos dai decorrentes.

13.8. A CONTRATADA concorda em participar de todos e guaisguer treinamentos eventualmente

oferecidos pela CONTRATANTE e/ou pelos seus formecedores, gue sejam relativos a gualguer

aspecto gue consta da lei anticorrupcao 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 sécios, diretores e colaboradores e gualguer outra pessoa trabalhando em

seu beneficio participem de tais treinamentos. '

13.9. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a N

dar a guem guer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de guem guer gue seja, tanto por
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financeiras ou nao financeiras ou beneficios de gualguer espécie gue constituam pratica ilegal ou de

corrupeao, seja de forma direta ou indireta guanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio

relacionada. devendo garantir, ainda, gue seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DÉCIMA OUARTA -DAS DISPOSICOES GERAIS:

14.1. Em virtude da natureza civil da contratacdo, os funciondrios contratados por parte da

CONTRATADA. nao manterao gualguer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

14.2. E de responsabilidade da CONTRATADA todos e guaisguer Onus ou encargos decorrentes das

legislacoes fiscais e trabalhistas e sociais referentes aos funciondrios.

14.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em gualguer época,

comprovante dos recolhimentos dos encargos decorrentes das legislacëes trabalhistas '€

previdenciarias, relacionadas aos seus funcionêrios envolvidos nesta contrata€ao.

CLAUSULA DÊCIMA OUINTA — DO FORO:

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

Goiania (GO).

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

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

ED

FERNANDO LANDA SOBRAL
CENTKDUC

CONTRATANTE

bas (EA AE
RENATA NEVES DE MA TOSANTUNES ,

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST. DE SAUDE LTDA.

aenata N. de Matos Antunes CONTRATADA
CPF: 295.034.928-58
RG: 28.452.068-8

Goiënia (GO), 01 de julho de 2020.

Testemunhas: io Viana Silva3 ' StênIO
AA Sao . 231.858.508-95

Nome: ESoOVieoN GPF: tes AG.6OA.AT73-2
- ' (eu DUEE CLE MIE oe

Nome: oar oy CPF:. Os 2a. E 2I-SY
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