
ASSOCIAÇÃO  

SAÚDE EM  

MOVIMENTO 

 

 

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  

Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705  

CEP 41.820-020 - Salvador/BA  

71 3034.0103 asaudem@outlook.com 
 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 031/2021 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Entre si celebram ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM 

MOVIMENTO – ASM e a empresa BR BRASIL 

GROUP SERVIÇOS EIRELI. 

 

A ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída, 

inscrita no CNPJ nº 27.324.279/0001-15, com endereço na Av. Tancredo Neves, nº 620, Ed. Mundo Plaza, Sala 

2701, Bairro Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.820-020, representada neste ato por sua presidente 

Regina Célia Marques de Souza Silva, brasileira, viúva, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº 

06807153- 12, inscrita no cadastro de pessoa física sob o nº 044.827.348-96, que este subscreve, doravante 

denominada CONTRATANTE, e de outro lado BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI , inscrito no sob o  CNPJ nº 

34.525.406/0001-00, com sede na Rua Tenente Antônio João, nº 126, Bairro Cerâmica, Município de São 

Caetano do Sul no Estado de São Paulo, CEP 09.530-460, através de seu representante legal Senhor Nelson 

Patrizzi Bueno, brasileiro, casado, maior, empresário, residente e domiciliado na Avenida Doutor Washington 

Luis, 429, Bairro Rudge Ramos, no município de São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09618-040, portador do RG 

nº 26.551.707-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 282.823.488-64, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de comum acordo, conforme cláusulas 

a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CONSIDERANDO que a Associação Saúde em Movimento - ASM - Filial Maricá, é responsável pela gestão total 
do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, a partir do dia 19/03/2021, por meio do Contrato de Gestão nº 
06/2021 celebrado entre esta e o Município de Maricá/RJ, publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) em 
19/03/2021 e conforme obrigações descritas no Ofício de nº 169/2021, subscrito Secretaria Municipal de Saúde 
de Maricá, que segue anexo, vem pelo presente, para fins de dar continuidade à gestão do hospital e à 
manutenção das atividades deste nosocômio;  

CONSIDERANDO que o Manual de Compras da ASM, no seu art. 24, I, possibilita a contratação direta para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do Coronavírus; e,  
que presumem-se atendidos os requisitos de situação de emergência, necessidade de pronto atendimento, 
existência de risco a segurança das pessoas e limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento e, 
ainda, visando garantir a continuidade da prestação do serviço público de saúde; e 

CONSIDERANDO ainda que este Contrato Emergencial nº 031/2021, está vinculado ao Processo Administrativo 
nº 031/2021, Dispensa de Chamamento nº 031/2021. 

Estabelecem que: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

 

A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE serviços mensais de sustentação e suporte especializado, 

operação, gestão e implantação de melhorias na infraestrutura de tecnologia do Hospital Dr. Ernesto Che 

Guevara, localizado na cidade de Maricá/RJ, visando atendimento ao Contrato de Gestão nº 06/2021-SMS, 

celebrado entre o CONTRATANTE e o MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA disponibilizará uma equipe de atendimento composta por especialistas 

técnicos (Equipe técnica Multidisciplinar), Team Leader de Infraestrutura e Team Leader de DEVOPS 

(VSpecialist) para Gestão dos recursos e Área de TI. 
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Parágrafo Segundo: O serviço objeto deste CONTRATO deverá ser prestado no Hospital Municipal Dr. Ernesto 

Che Guevara, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 9, São José de Imbassai, Maricá/RJ. 

Parágrafo Terceiro: Constitui objeto do presente CONTRATO, ainda, o fornecimento, pela CONTRATADA, de 

mão de obra, todos os equipamentos, materiais e insumos necessários para a realização dos serviços 

CONTRATADOS, bem como o fornecimento de responsável técnico e clínico para tanto. 

Parágrafo Quarto: Fica estabelecido que é parte integrante do presente CONTRATO as definições e 

informações contidas na proposta apresentada e no procedimento de contratação, independentemente de sua 

transcrição. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos detalhes e especificações e preços, sem o 

consentimento prévio, por escrito, mediante concordância das partes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO: 

O presente contrato terá vigência de 30 dias, à partir de 20 de março de 2021 até 19 de abril de 2021, podendo 

ser prorrogado por mais 30 dias, ou até que seja concluído novo processo seletivo, desde que as partes 

demonstrem formalmente o interesse na prorrogação da vigência contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO PACTUADO E ENCARGOS CONTRATUAIS: 

Pelos serviços contratados e executados, o CONTRATANTE obrigar-se-á ao pagamento mensal do valor de R$ 

60.780,00(Sessenta Mil Setecentos e Oitenta Reais), importância a ser paga mensalmente a CONTRATADA 

atraves da apresentação da Nota Fiscal e relatório mensal, sendo deduzidos deste montante todos os tributos 

e encargos incidentes, 

Paragrafo Primeiro:  Do montante a ser pago mensalmente, o valor de R$ 48.940,00 (Quarenta e Oito Mil 

Novecentos e Quarenta reais), diz respeito as ações  de gestão e sustentação full outsourcing de TI, enquanto 

que a importância  de R$ 11.840,00 (Onze Mil Oitocentos e Quarenta Reais), é referente ao serviços de 

integrações sistêmicas, DBA services, serviços especializados nível sênior e plataforma para sustentação em  

Parágrafo Segundo: Os serviços efetivamente prestados e aprovados serão pagos no dia 20 (vinte) do mês 

subsequente à prestação do serviço após a apresentação da Nota Fiscal, juntamente com relatório de 

atividades do mês, Certificado de Regularidade do FGTS, bem como as seguintes certidões: Certidão Negativa 

de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais, Certidão Negativa de Débitos 

Federais e a Certidão negativa de Débitos Trabalhistas. 

Parágrafo Terceiro: O pagamento fica subordinado à apresentação das cópias dos comprovantes de 

recolhimento dos encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes sobre a prestação dos serviços e sobre 

os respectivos prestadores, vencidos no mês em que os serviços foram prestados. 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal 10 (dez) dias antes da data de pagamento. 

Parágrafo Quinto: O pagamento da última parcela do preço previsto neste contrato, fica condicionado ao pleno 

cumprimento das obrigações ora assumidas e a CONTRATANTE notificará por escrito à CONTRATADA, os 

serviços não aprovados descontando-os do valor das Notas Fiscais apresentadas. 

Parágrafo Sexto: É vedada a negociação dos títulos decorrentes do presente contrato com qualquer instituição, 

bancária ou não, sem prévio e expresso consentimento escrito da CONTRATANTE. 

Parágrafo Sétimo: Em caso de atraso no repasse das parcelas de pagamento do contrato originário (Contrato 

de Gestão 006/2021) com a CONTRATANTE, a ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM não efetuará em 

hipótese alguma, o pagamento com adição de juros para a CONTRATADA, uma vez que se trata de uma pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

Parágrafo Oitavo: O pagamento do valor estabelecido na CLÁUSULA 3ª somente será realizado após o repasse, 

pelo Município de Maricá, dos valores decorrentes do Contrato de Gestão nº 06/2021, ficando, desde já, 
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pactuado que o CONTRATADO se abstém fazer qualquer protesto em caso de não pagamento motivado pela 

falta do respectivo repasse. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: 

Além das condições específicas já reguladas no presente instrumento, as partes responderão ainda pelas 

seguintes obrigações: 

4.1. Obrigações da CONTRATANTE: 

a) Realizar o pagamento, conforme o disposto na cláusula 3ª deste contrato; 

b) Fornecer ao CONTRATADO a estrutura, consistente em elementos e informações necessárias à 

perfeita execução dos serviços; 

c) Fornecer a CONTRATADA todos os documentos e informações necessárias à realização do serviço, 

quando solicitado, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo e a 

forma de como ele deve ser entregue. 

d) Comunicar por escrito, os serviços prestados em desacordo com as normas ou com a melhor técnica; 

e) Manter instalações adequadas para prestação dos serviços e utilização pelos prepostos da 

CONTRATADA, quando em serviço; 

4.2. Obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir integralmente o disposto neste contrato; 

b) Prestar serviço conforme as solicitações do CONTRATANTE, quando afetas ao objeto deste contrato; 

c) Manter o sigilo sobre informações sobre as atividades do CONTRATANTE, a não ser que este 

expressamente autorize; 

d) Quando solicitado, apresentar relatório de execução dos serviços objetos deste contrato; 

e) Para o cumprimento das metas de qualidade desejadas em termos de segurança, atendimento aos 

servidores e visitantes, dentre outros, a CONTRATADA obriga-se a cumprir cronograma de 

treinamentos e reciclagens para o seu corpo funcional, provendo a seleção dos empregados no perfil 

pré-estabelecido pelo contratante; 

f) Sigilo nas atividades, informando através de diário todas as ocorrências mantendo-as apenas com o 

CONTRATANTE; 

g) É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer material de uso para o perfeito 

desempenho do objeto do contrato, e de acordo com o parâmetro de qualidade apontado pelo 

CONTRATANTE, incluindo fardamento, se for o caso; 

h) Deverão ser implantados a cargo da CONTRATADA, o devido controle de presença, mediante relógio 

de ponto digital; 

i) Fornecer aos seus empregados de auxílio-transporte e/ou condução coletiva, armários para guarda 

de vestimentas dos seus funcionários, quando for o caso, em número suficiente para atender o seu 

quadro funcional; 

j) Executar os serviços em conformidade às regras de conveniência estabelecidas pela Convenção e 

Regimento Interno do Condomínio CONTRATANTE; 

k) Prestar os serviços objeto do presente Contrato, através de profissionais qualificados; selecionados 

sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com a especialização exigida; 

l) Obrigar seus profissionais a utilizarem equipamentos, materiais, utensílios, roupas profissionais, 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva e utensílios necessários à segurança da 

prestação de serviço; 

m) Preservar as instalações, equipamentos e utensílios de propriedade da CONTRATANTE, ou sob sua 

responsabilidade; 
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n) Ressarcir eventuais danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, causados por seus sócios, empregados 

ou prepostos à CONTRATANTE e/ou a terceiros na execução do objeto do presente Contrato, sem 

prejuízo das ações judiciais e administrativas, inclusive junto aos órgãos fiscalizadores da profissão; 

o) Cumprir e fazer cumprir por si, seus sócios, empregados e prepostos, os princípios éticos profissionais, 

as normas e procedimentos da CONTRATANTE, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 

p) Assumir a responsabilidade por toda e qualquer obrigação referente aos profissionais utilizados na 

execução do presente Contrato, inclusive as de natureza tributária, trabalhista, previdenciária e social; 

q) Pagar nos respectivos vencimentos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários e 

outros de qualquer natureza, incidentes, direta ou indiretamente, sobre a prestação do serviço objeto 

do presente Contrato. 

Parágrafo Primeiro – Obrigações específicas da contratada: 

a) A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelas obrigações legais oriundas de seus prepostos, 

empregados e prestadores de serviço tais como: verbas de natureza trabalhista, previdenciária e 

tributária.   

b) A CONTRATADA se responsabiliza por qualquer ação cível ou reclamação trabalhista que venham a 

ser ajuizada, contra a CONTRATANTE, por empregados, prepostos, prestadores de serviços utilizados 

pela CONTRATADA para a execução dos serviços objeto deste contrato, respondendo integralmente 

pelo pagamento de condenações, acordos judiciais, indenizações, multas, honorários advocatícios, 

custas processuais e demais encargos. Em caso de condenação judicial, mesmo o que parcial, a 

CONTRATADA se obriga a ressarcir ou indenizar quaisquer valores que venham a ser  suportados pela 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias , a contar do recebimento da comunicação e 

desembolso pela mesma, sob pena da CONTRATANTE ficar autorizada a reter de valor(es) devido(s) à 

CONTRATADA pela prestação dos serviços contratados, até o montante total que tiver gasto ou, caso 

necessário, proceder à execução judicial do débito, conforme normas do Código de Processo Civil.  

Parágrafo Segundo – Será de responsabilidade da CONTRATADA:  

a) Operação e Sustentação do ambiente de tecnologia e atendimento aos seus colaboradores em suas 
unidades de negócio remotamente e localmente quando necessário.  

b) Atendimento e suporte a fornecedores e prestadores de serviço no tocante a infraestrutura de 
tecnologia da informação quando demandado.  

c) Melhoria contínua dos serviços de TI e mensuração dos mesmos.  
d) TI alinhada com a estratégia de negócios.  
e) Focal Point para desenvolvimento de projetos de TI alinhado com os negócios da corporação.  

1. Equipe Especialista Multidisciplinar: Responsável pelo atendimento a usuários, sustentação, operação e 
ambiente de tecnologia da contratante, remotamente e localmente quando necessário. Principais 
Competências e Funções:  
a) Atendimento de transbordo aos usuários e do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara.  
b) Sustentação do ambiente de tecnologia e suporte a equipe de Service Desk.  
c) Sustentação a infraestrutura de virtualização Hyper-V e Servidores Microsoft Windows e Linux.  
d) Sustentação para plataforma de correio eletrônico com Exchange Server/Office 365  
e) Monitoramento e Sustentação da conectividade do ambiente de TI  
f) Sustentação para plataforma de Monitoramento PRTG, Inventario de Ativos Fusion, Firewall e 

Antivírus Next Generation.  
g) Sustentação no ambiente de WiFi Corporativo.  
h) Sustentação para plataformas de Disaster Recovery e Backup local.  
i) Telecom / Telefonia SIP Trunk / CFTV / Plataformas de Colaboração e Servidores  
j) Atendimento 24x7x365.  

2. VSpecialist: O Team Leader de Infra é o profissional responsável pela coordenação e atuação conjunta 
com os recursos de TI, bem como a atuação como ponto focal na melhoria do atendimento a usuários e 
implantação de melhorias no ambiente de TI do cliente.  
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a) Interlocutor com os integrantes de TI  
b) Interface com Fornecedores e Prestadores de Serviço de TI no tocante a infraestrutura de tecnologia 

da informação.  
c) Fornecer estabilidade operacional seguindo e usando as ferramentas, políticas, processos e 

procedimentos disponíveis.  
d) Acompanhamento do funcionamento, Atualização de versão, Instalação de Hotfix. 
e) Suporte ao usuário. 
f) Execução de atividades administrativas. 
g) Planejamento de Infraestrutura necessária e configuração dos itens lógicos dos bancos de dados 

(Tabelas, índices, etc.). 
h) Trabalho conjunto com desenvolvedores. 
i) Gerenciamento de logins e permissões. 
j) Monitoração de performance dos bancos de dados, Auditar atividades nos bancos de dados. 
k) Planejar, implementar e monitorar as rotinas de backup. 
l) Refinamento de performance, Análise de dados e requisitos, Confecção de relatórios customizados e 

Confecção de Dashboards. 
m) Atuar como Mentor para os Analistas, visando unificar e disseminar o conhecimento sempre 

realizando um dual check para soluções de novas demandas de TI.  
n) Profissional com conhecimento avançado em Infraestrutura de TI, Segurança, Disaster Recovery, 

Telecom, Suporte a Servidores, Redes Corporativas, Industriais e de Automação. 
o) Assistência em grandes eventos planejados, tais como desativação e recuperação de desastres.  
p) Atuação prioritária como ponto focal nas aéreas de sua responsabilidade.  
q) Atendimento 8x5, em horário comercial (9:00hs ás 18:00hs) de segunda a sexta feira, exceto feriados.  
r) Visitas Periódicas Pré Agendadas para atendimento local conforme necessidade do cliente.  

3. O Executivo de Tecnologia da Informação, ou serviço de CTO Demand, é uma contratação altamente 
estratégica e eficiente em termos de custos para empresas que não possuem tal figura internamente, 
podendo o mesmo lidar com várias responsabilidades diferentes, incluindo:  
a) Avaliar a infraestrutura atual, incluindo as necessidades do cliente / equipe e as metas de negócios, 

para determinar qual a melhor solução sistêmica e infraestrutura lógica e física.  
b) Supervisionar os ativos de tecnologia, sugerindo e apresentando novas tecnologias que apresentem 

aderência, ganhos de agilidade em processos, qualidade e principalmente redução de custos.  
c) Desenvolver uma visão tecnológica para a organização e ser o ponto focal e principal interface para 

as demandas de tecnologia com as áreas de negócios.  
d) Garantir que a infraestrutura técnica seja bem planejada e efetivamente apoiada.  
e) Identificar tendências que possam afetar e melhorar os negócios da empresa.  

4. Fornecer um planejamento de tecnologia de longo prazo, incluindo o desenvolvimento de metas 
estratégicas. Esse executivo poderá ajudar na comunicação entre a alta gerência e a equipe, preenchendo 
lacunas de conhecimento relacionado as várias disciplinas pertinentes a TI ou TA, ou, se ocorrerem 
problemas internos relacionado a TI, eles estarão qualificados para solucionar o problema. Os CTOs 
OnDemand também têm a experiência e o conhecimento para:   
a) Participar nas decisões de gestão realizando orientações cirúrgicas nos assuntos de TI.  
b) Comunicar a estratégia tecnológica e Supervisionar pesquisa e desenvolvimento.  
c) Estar atualizado sobre as tendências tecnológicas, normas e regulamentos de conformidade, 

mantendo o gerenciamento e controle sempre informando sobre como os recursos realmente estão 
sendo usados.  

d) Proteger os dados privados da organização.  
e) Otimizar os processos de negócios.  

5. Executivo de Tecnologia da Informação – Virtual CTO – DEMAIS ATRIBUIÇÕES  
a) Apoio para implantação de um Plano Diretor de TI e desenvolvimento de uma Política de Segurança 

da Informação aderente ao negócio.  
b) Apoio na Gestão de pessoas (recursos de TI).   
c) Desenvolver uma visão tecnológica para a organização e ser o ponto focal e principal interface para 

as demandas de tecnologia com as áreas de negócios.  
d) Realizar a gestão de fornecedores e parceiros de TI, bem como o controle e gestão de escopo de 

projetos, sugerindo melhorias contínuas.  
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e) Identificar tendências que possam afetar e melhorar os negócios da empresa.  
f) Atuar como facilitador para realizar todo o entendimento da necessidade da área usuária, avaliar a 

solicitação e impacto no ambiente fazendo interface no nível técnico com os diversos parceiros de 
soluções de negócio: Salux, MedLab, RMScan, Griffols, AirLab entre outros.  

g) Participação em projetos de implantação de soluções e melhorias que orbitam todo ambiente 
sistêmico.  

h) Responsável pelo gestão técnica estratégica de TI da contratante, devendo se reportar diretamente a 
Diretoria e Gerência bem como participar de reuniões com a direção da empresa para definição de 
estratégias, implantação de melhorias, apoio no ciclo orçamentário, plano de continuidade de negócio 
e plano estratégico anual de TI e demais atividades correlatas a sua posição.  

i) Conduzir o Gerenciamento de Projetos (PMO) para projetos relacionados a TI/Telecom. 
j) Elaboração e controle de cronograma e prazos das atividades de projetos.  
k) Controle e gestão de escopo de projetos sistêmicos, Telecom e infraestrutura.  

6. Alocação de Equipe dedicada para atendimento 24x7 do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara Maricá – 
PLANTÕES:  
a) Alocação de 04 recursos Especialistas para Suporte, Operação e Service Desk do ambiente com as 

seguintes competências:   
b) Sistema Rotativo de Plantonista sempre mantendo 01 recurso de plantão e os demais de sobreaviso 

para atendimento 24x7 para atendimento in loco em até 1hr. 
c) Suporte aos usuários e unidades.  
d) Rotinas e processos administrativos referentes a Tecnologia da Informação.  
e) Administração básica de plataforma de NG Antivírus e Plataforma de Disarter Recover.  
f) Especialista no Sistema SX Sigma Salux tanto na porção server como na porção cliente para suporte 

aos colaboradores.  
g) Administração básica Switches, Storage, Firewall e ambiente de rede.  
h) Apoio na definição de processos básicos e documentações pertinentes ao ambiente de tecnologia.  
i) Colaboração na administração de Facilities - Elétrica, Hidráulica, Ar condicionado e Telefonia.  
j) Alocação em horário comercial (7:00hs ás 17:00hs) de segunda a sexta feira e feriados (Plantão).  
k) Carga horária diária de 8 horas em horário estendido.  
l) Plantão 24x7x365 através da Central 24hrs.  
m) Plantão presencial e in loco Sábados e Domingos entre 09:00hrs e 17:00hrs e sobreaviso das 17:01hrs 

e 08:59hrs.  
n) Plantão de Sobre Aviso 24x7x365 de domingo a domingo 24hrs por dia contemplando Analista 

Secundário.  
o) Plantão de Sobre Aviso 24x7x365 de domingo a domingo 24hrs por dia contemplando Analista 

Terciário.  

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá respeitar os limites máximos de início de tempo de atendimento 
para suporte técnico de acordo com os Níveis de Serviço {SLA) a seguir: 

1. Serviços pré-agendados (chamados preventivos):  
a) Atendimento local ou remoto em horário comercial em até 48 (quarenta e oito) horas. 

2. Resolução de Problemas não críticos (chamados corretivos):  
a) Chamados realizados em horário comercial: início de atendimento em até 04 (quatro) horas. 
b) Chamados realizados fora do horário comercial, finais de semana e feriados: início de atendimento 

em até 08 (oito) horas. 
3. Resolução de problemas críticos (Server Down): 

a) Chamados realizados em horário comercial: início de atendimento em até 02 (duas) horas. 
b) Chamados realizados fora do horário comercial, finais de semana e feriados: início de atendimento 

em até 02 (duas) horas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

O CONTRATANTE permitirá o acesso de supervisores e prepostos da CONTRATADA aos locais de prestação dos 

serviços. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES COMPLEMENTARES: 

A CONTRATADA obriga-se a afastar em 05 (cinco) dias úteis, após comunicação fundamentada, por escrito, por 

parte da CONTRATANTE, qualquer dos prepostos que atuem em nome da CONTRATADA, cuja permanência 

nos locais de prestação dos serviços for julgada inconveniente. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuízos que venha causar ao 

CONTRATANTE, quando restar comprovada de forma inequívoca sua culpa e/ou dolo na execução dos serviços 

contratados, exceto os resultantes de caso fortuito ou de força maior. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA não será responsável pelos danos, perdas e prejuízos suportados pelo 

CONTRATANTE, em decorrência de ações ou omissões verificadas fora do perímetro de atuação dos serviços 

da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem direito a qualquer indenização, 

mediante aviso prévio com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias contados a partir da data da notificação. 

Parágrafo Primeiro – O presente instrumento poderá ainda ser rescindido pelas partes, independente de 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e sem que assista à outra direito a qualquer ressarcimento 

ou indenização, quando ocorrer o inadimplemento de obrigação assumida que tenha impacto relevante ou que 

inviabilize a execução do contrato, e unilateralmente pela CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses: 

a) Acessão ou transferência pela CONTRATADA, no todo ou em parte, de direitos e obrigações referentes 

ao presente contrato, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

b) Decretação de falência da CONTRATANTE; 

c) Superveniente incapacidade financeira das partes ou suspensão dos serviços por determinação da 

autoridade competente; 

d) Dissolução e/ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, na forma da legislação 

específica; 

e) Descumprimento de cláusulas contratuais no todo ou em parte; 

f) Embaraço à atuação da Fiscalização e a prestação de informações falsas. 

Parágrafo Segundo – O presente contrato fica rescindido automaticamente e na mesma data, sem qualquer 

ônus, em caso do advento do termo final, do contrato originário, Contrato de Gestão 006/2021, celebrado 

entre a CONTRATANTE e o MUNICÍPIO DE MARICÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  

CLÁUSULA OITAVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E COMINAÇÕES LEGAIS: 

O presente contrato não gera para a CONTRATANTE, em relação aos prepostos da CONTRATADA, qualquer 

vínculo de natureza trabalhista e/ou previdenciária, responsabilizando a CONTRATADA por quaisquer 

reclamações trabalhistas ou qualquer ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de 

acidente de trabalho, originados da prestação dos serviços, e que venham a ser intentados por seus prepostos, 

contra a CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro – Na hipótese de serem ajuizadas, em face da CONTRATANTE, reivindicações perante a 

Secretaria de Trabalho e Emprego – STE, Ministério Público, Sindicato, procedimentos administrativos, ações 

trabalhistas ou ações indenizatórias visando a reparação de danos e/ou prejuízos originados da prestação de 

serviço deste contrato, a CONTRATADA deverá ser imediatamente notificada para a apresentação de defesas 

e condução do processo  até a sentença transitada em julgado, arcando ela com todos os custos e encargos, 

inclusive honorários advocatícios, que porventura venham a ser imputados a CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo – Caso não ocorra a exclusão da CONTRATANTE da lide, recaindo sobre estas, eventual 

condenação, a CONTRATADA procederá ao ressarcimento dos valores pagos em virtude de condenação, assim 
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como de tudo o que foi despendido pela CONTRATANTE, inclusive custas e honorários advocatícios, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis da comprovação do pagamento realizado. 

CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ANTICORRUPÇÃO: 

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante à 
CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente 
instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º. 

Parágrafo único - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por 
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do 
Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e 
Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – 
Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 
12.846/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Toda e qualquer informação relativa ao objeto do presente contrato será sempre considerada sigilosa e 
confidencial, sob pena de responsabilização civil e criminal. 

Parágrafo Primeiro – As partes contratantes declaram, sob as penas da lei, que os signatários do presente 
instrumento são seus procuradores/representantes legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos 
Contratos/Estatutos Sociais/Convenção, com poderes para assumir as obrigações ora contraídas. 

Parágrafo Segundo – Toda e qualquer comunicação entre as partes, exigidas em forma escrita neste contrato, 
serão presumidas como recebidas quando entregues no endereço das partes. 

Parágrafo Terceiro – É expressamente vedada a concessão de qualquer vantagem ou benefícios para 
funcionários, colaboradores, gerentes ou qualquer prestador de serviço direto e indireto do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Maricá - 
RJ; 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, perante as 

testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os seus devidos e legais efeitos e por isso prometes cumprir 

bem e fielmente o que nele contém. 

Maricá/RJ, 20 de março de 2021. 

_______________________________________ 
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