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MODALIDADE:    PREGÃO ELETRÔNICO Nº SE-008/2018 

TIPO:     MENOR PREÇO   

 

 

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – 

HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA situado Rua João Francisco de Moura, nº 251, Vila Campo 

Grande – São Paulo/SP – CEP: 04455-170 CNPJ nº 61.699.567/0062-04, torna público para 

conhecimento de quantos possam se interessar que realizará Pregão Eletrônico, por intermédio 

do sistema eletrônico de contratações denominado Publinexo/Privado e que terá como critério 

de julgamento CONTRATAÇÃO DE MENOR PREÇO, objetivando a Contratação de empresa para 

prestação de serviços de Nefrologia, conforme consta do PROJETO BÁSICO – ANEXO I, deste 

Edital, a qual será processada e julgada em conformidade com a Política de Contratos da SPDM. 

  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.publinexo.com.br/privado/ 

 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: ÀS 14:00 HORAS DO DIA 11/05/2018 

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 10:00 HORAS DO DIA 17/05/2018 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 10:01 HORAS DO DIA 17/05/2018 

 

1 – OBJETO  

 

1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA. 

 

2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico, as empresas que: 

 

2.1.1 - Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação solicitada 

neste instrumento e seus anexos; 

  

2.1.2 - Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto do edital; 

 

2.1.3 – Sejam cadastradas no Publinexo. 

 

3 – INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS 

 

3.1 - As informações administrativas relativas a este processo poderão ser obtidas junto a 

Gestão de Contratos no e-mail denise.fileti@spdm.org.br. 

 

3.2 - As informações técnicas acerca das especificações do Projeto Básico poderão ser obtidas 

através do e-mail: edna.silva@hpedreira.spdm.org.br com prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, antes da data de entrega das propostas. 

 

4 –  CREDENCIAMENTO 

 

4.1 – Os proponentes poderão participar do pregão eletrônico na plataforma PUBLINEXO, 

devendo utilizar sua chave de acesso e senha, que será fornecida através de cadastro no site: 

www.publinexo.com.br/privado/. 

 

4.2 - O registro no Site da PUBLInexo, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

nome da proponente no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos 

antes do prazo limite do acolhimento das propostas. O cadastro bem como o acesso a 

plataforma é gratuito. 

 

4.3 A simples participação dos interessados neste Pregão Eletrônico implica na aceitação plena 

por parte da proponente dos termos deste Edital. 

http://www.publinexo.com.br/privado/
denise.fileti@spdm.org.br
mailto:edna.silva@hpedreira.spdm.org.br
http://www.publinexo.com.br/privado/
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5 – PROPOSTAS 

 

5.1 - Os seguintes documentos devem ser anexados na plataforma publinexo: 

 

5.1.1 - Proposta de Preços; 

 

5.1.2 - Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios – ANEXO III; 

 

5.1.3 - Documentos elencados no Envelope Nº 1 Documentação; 

 

5.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos  

 

5.3 - Indicar nome ou razão social da proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), CNPJ, Inscrição Estadual ou Municipal, bem como identificação do 

representante legal (nome, CPF, RG e cargo na empresa); 

 

5.4 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura da 

Sessão; 

 

5.5 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 

 

5.6 - O custo mensal estimado pela administração, para a aquisição do objeto deste contrato é 

R$ 64.857,65 (sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos). Não serão aceitas propostas que ultrapassem o referido valor. 

 

5.7 - Caso haja discrepâncias entre o descritivo na plataforma e no Ato Convocatório, 

prevalecerá sempre o descritivo do Ato Convocatório; 

 

5.8 - O Ato Convocatório será processado e julgado com observância dos seguintes 

procedimentos: 

 

5.9 - No dia e horário indicado neste Ato Convocatório será aberta a sessão do pregão 

eletrônico, com a abertura automática das propostas e sua divulgação, pelo sistema, na forma 

de grade ordenatória; 

 

5.10 - Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as proponentes detentoras 

de propostas classificadas e habilitadas documentalmente; 

 

5.11 - Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio eletrônico e em valores 

distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima 

entre os lances de acordo com o critério do Pregoeiro responsável pelo presente processo, 

aplicável inclusive em relação ao primeiro colocado; 

 

5.12 - A etapa de lances será considerada encerrada após o prazo determinado pelo Pregoeiro e 

após a execução do tempo randômico. O Pregoeiro não terá controle sobre o tempo randômico, 

ou seja, o sistema se encerará automaticamente e aleatoriamente sem a intervenção humana; 

 

5.13 - Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a 

classificação final e ordem crescente de valores. Para essa classificação, será considerado o 

último preço ofertado, pelo proponente; 
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5.14 - O Pregoeiro poderá negociar com vistas à redução do preço; 

 

5.15 – As duas primeiras classificadas receberão Visita do Comitê Técnico de Qualificação do 

Fornecedor das Unidades Afiliadas SPDM, em 05 dias úteis após o encerramento da etapa de 

lances para qualificação das mesmas. 

 

6– DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentadas pela empresa vencedora através 

de Parecer Técnico, observando as seguintes diretrizes. 

 

6.2 – Os documentos de Habilitação deverão ser encaminhados  à Gestão de Contratos à Av. 

Brigadeiro Luís Antonio, 2651, 2º andar em até 48 (quarenta e oito) horas após a 

solicitação, em envelope devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo a documentação 

a seguir relacionada. A não apresentação dos documentos implicará na desclassificação da 

vencedora e a administração negociará com as demais participantes, em ordem crescente de 

classificação. 

 

O envelope deverá conter os seguintes dizeres em sua face frontal externa: 

 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SE-008/2018 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE 

 

7 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

7.1. - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

7.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

 

7.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

8 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.1 - A proponente deve atender a proposta técnica e apresentar: 

 

a) Declaração da empresa proponente de que dispõe de pessoal técnico, adequados e 

disponíveis, para a realização do objeto da presente contratação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

 

b) Certificado de Inscrição da Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo – CREMESP. 

 

c) Em se tratando de empresas registradas fora do Estado de São Paulo, deverão apresentar 

declaração expressa, se comprometendo, se vencedor no presente processo de contratação, a 

proceder ao visto do registro ou a registrar-se no Conselho Regional de Medicina, para fins de 

contratação. 

 

d) Certificado de Regularidade junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM) dos profissionais 

médicos responsáveis pela prestação dos serviços, dentro do prazo de validade (cópia 

autenticada); 
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e) Comprovação de qualificação do corpo clínico através de um ou mais dos seguintes 

documentos (cópias autenticadas): 

e1) Residência Médica em Nefrologia; 

e2) Título de especialista em Nefrologia; 

e3) Declaração expressa de possuir, no quadro funcional de profissionais, especialistas em 

Nefrologia, exigidos e necessários à execução dos serviços, acompanhada de relação nominal 

com indicação da inscrição no Conselho Regional de Medicina. 

 

9– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

 

9.1 - Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 

processo, se outro prazo não constar do documento. 

 

9.2 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, mencionando 

expressamente, o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número 

de autenticação do livro da Junta Comercial, e preenchimento do ANEXO IV de modo a 

comprovar a boa situação financeira da empresa. 

 

10 – REGULARIDADE FISCAL 

 

10.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF. 

 

10.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto. 

  

10.3 - Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

CRS-FGTS. 

 

10.4 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

 

10.5 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o 

objeto. 

 

10.6 - Certidão Negativa de Débitos, referente aos tributos mobiliários, expedida pela Secretaria 

Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da empresa. 

 

10.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

10.8 - Declaração de encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho. 

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

11.1 - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou cópia 

autenticada, devendo ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste 

Edital. 

 

11.2 - Os documentos deverão estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 

constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 

(seis) meses, a contar de sua expedição. 
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11.3 - A aceitação dos documentos obtidos via “internet” ficará condicionada à confirmação de 

sua validade e deverão estar assinados e carimbados. 

 

11.4 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da empresa com número do 

CNPJ e endereço respectivo. Se a empresa  for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz; se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da 

matriz. 

 

11.5 - A empresa ficará obrigada a manter durante a vigência do contrato todas as condições 

de habilitação, sob pena de rescisão contratual, sem qualquer direito à indenização à 

contratada. 

 

11.6 - A empresa estará inabilitada, se declarada inidônea por ato do Poder Público. 

 

11.7 - Os termos em Anexo a este Edital deverão ser encaminhados devidamente preenchidos e 

assinados pelo Responsável Legal da Empresa junto aos demais documentos para Habilitação.   

 

11.8 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

11.8.1 - Não atenderem às exigências deste Edital e seus Anexos; 

  

11.8.2 - Contenha preços alternativos; 

 

11.8.3 - Que forem omissas, ou apresente irregularidades capazes de dificultar o julgamento; 

 

11.8.4 - Que se revelar inexequível. 

 

12 – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

12.1 - As obrigações decorrentes deste edital consubstanciar-se-ão na Minuta de Contrato. 
 
12.2 - O Termo de Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária 

(diretor, sócio da empresa ou procurador) mediante apresentação do contrato social ou 

procuração e cédula de identidade do representante. 
 
12.3 - O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nas 

mesmas condições, desde que haja interesse das partes e mediante termo aditivo. 
 
12.4 - A CONTRATADA declara estar ciente de que a rescisão ou término do convênio/contrato 

de gestão firmado entre a CONTRATANTE e o Órgão Público, para a gestão e administração do 

Hospital Geral de Pedreira, ensejará a imediata rescisão deste instrumento, sem direito a 

qualquer espécie de indenização às partes. 
 
12.5 - Sempre que houver prorrogação do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA deverá 

apresentar à CONTRATANTE os documentos solicitados nas cláusulas 08 (Habilitação 

Jurídica) 10 (Qualificação Econômico – Financeira) e 11 (Regularidade Fiscal) deste 

edital. 

 

13 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

13.1 - Encerrado o procedimento o representante legal da proposta vencedora será convocado 

para apresentar uma minuta de contrato a ser avaliada pelo Departamento Jurídico da 

instituição.  
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13.2 - Caso a vencedora não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou se 

recuse a assiná-lo, serão convocados os concorrentes remanescentes, observada a ordem de 

classificação, para assiná-lo. 

 

14 – PAGAMENTO 

 

14.1 - O pagamento será efetuado pela SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PRA O 

DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, a crédito do 

beneficiário, mediante depósito bancário em conta corrente no domicílio bancário da contratada. 

Entende-se por domicílio bancário a identificação do Banco _______, Agência_______ e Conta 

Corrente ________ a creditar,  devendo estas informações constar da Nota Fiscal/Fatura de 

Serviços. 

 

14.1.1 – O prazo de faturamento será definido em contrato. 

 

15 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 - Fica a empresa ciente de que a apresentação de proposta implica na aceitação de todas 

as condições deste Edital e seus Anexos, não podendo invocar desconhecimento dos termos do 

Edital ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas 

obrigações. 

 

15.2 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados. 

 

15.3 - As condições estabelecidas neste Edital farão parte do contrato de prestação de serviços 

independente de estarem nele transcritas. 

 

15.4 - É vedada a utilização do logotipo da SPDM pelas empresas, conforme Lei Federal de 

Direitos Autorais - Lei nº 9610/98. 

 

16 – ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 

 

16.1 – ANEXO I PROJETO BÁSICO; 

16.2 – ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS; 

16.3 – ANEXO III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS;               

16.4 – ANEXO IV ANÁLISE DEMONTRATIVOS CONTÁBEIS. 

16.5 – ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR JUNTO AO MINISTÉRIO  

                            DO TRABALHO. 

16.6 – ANEXO VI MINUTA DE CONTRATO. 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO NEFROLOGIA 

 

1.  Objeto: 

 

O presente tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação e 

execução de serviços de hemodiálise, através de profissionais médicos e de enfermagem 

devidamente habilitados, nas dependências do Hospital Geral de Pedreira. 

 

2.  Detalhamento do Objeto: 

 

2.1. Descrição do local: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

MEDICINA - HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA com sede na Rua João Francisco de Moura, nº 251, 

São Paulo/SP, CEP 04455-170. As sessões de hemodiálise são realizadas em local de acordo 

com o perfil de gravidade e dependência do paciente (sala anexa a UTI Adulto - 4º andar ou 

Clínica Médica quarto 116), as avaliações dos pacientes são realizadas no próprio leito da 

unidade. 

 

  2.2. Especificações Técnicas e Infraestrutura para a prestação do Serviço: 

 

a)  A empresa deverá realizar os procedimentos somente com a supervisão do nefrologista 

durante todo o procedimento para montagem, operação e desmontagem da máquina. 

 

b) Atendimento clínico em enfermaria, oferecendo parecer especializado e auxílio ao médico 

responsável no manejo do paciente portador de doença renal; 

 

c) Suporte em hemodiálise para pacientes em UTI, Enfermarias e Pronto Socorro com 

oferecimento de todos os insumos de uso especifico para a realização do procedimento. As 

sessões de hemodiálises serão realizadas em locais a ser indicado pala CONTRATANTE. 

 

d) Uso único de todos os materiais envolvidos no procedimento dialítico (dialisadores 

biocompatíveis, linhas de sangue, isoladores de pressão e soluções); 

 

e) Equipe médica própria e especializada para prescrição, reavaliação e execução de 

procedimentos de hemodiálise com anotação do parecer médico em prontuário do paciente 

conforme determinação do código de ética médica, visita e acompanhamento dos pacientes 03 

vezes na semana e auxilio e retaguarda por telefone 24 horas/dia.  

 

f)  Equipe de enfermagem própria, habilitada e com experiência em hemodiálise, carga 

horária com inicio as 07h00min até a última sessão de segunda a sábado e disponibilidade aos 

domingos e período noturno nas urgências. 

 

 Suporte ao encaminhamento de pacientes para serviços especializados (clínicas de 

 hemodiálise) quando necessário; 
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g) Para as sessões de hemodiálise são necessários: 

 Cateter Duplo Lúmen para Hemodiálise (fornecido pelo Hospital e instalado pela equipe 

 responsável pelo paciente); 

 01 capilar de uso único; 

 Solução ácida para Hemodiálise; 

 Solução básica para Hemodiálise; 

 Isoladores de pressão; 

 01 linha arterial; 

 01 linha venosa; 

  Materiais de uso geral fornecidos pelo hospital (Soro fisiológico, agulhas, seringas, 

 luvas, gazes, heparina); 

 02 máquinas ou mais de hemodiálise, se necessário, associadas maquinas nas osmoses 

 portátil. 

 

3.  AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

a) As propostas serão avaliadas por representantes do Hospital Geral de Pedreira, que poderão a 

seu critério, solicitar informações complementares, a serem providenciadas a contar da data de 

solicitação; 

 

b) Critérios de aceite: será aceito o proponente que esteja de acordo com a avaliação do serviço e 

equipe técnica designada e que: 

 

 Respeite o projeto completo; 

 

 Apresente a melhor relação custo beneficio, considerando os requisitos do 

CONTRATANTE. 

 

 Para melhor avaliação a empresa deverá apresentar a proposta de acordo com o projeto 

básico e informar valores em quadro informativo conforme modelo: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

4.  Justificativa:  

 

Atendimento a pacientes com insuficiência renal, necessitando de terapia renal substitutiva. 

 

5. Obrigações da CONTRATADA:  
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a) A CONTRATADA se comprometerá a manter atualizada e dentro da Lei toda a 

documentação necessária para o exercício das funções, incluindo impostos, contribuições, taxas 

e tributos de qualquer natureza. Tais documentos estarão a qualquer tempo à disposição da 

CONTRATANTE.  

 

b) Será de responsabilidade subjetiva da CONTRATADA, os eventos decorrentes de ilícitos 

praticados no exercício das funções pelos profissionais a si vinculados, desde que devidamente 

comprovada a autoria de tais atos, inegavelmente, no âmbito da Lei.  

 

c) A CONTRATADA obrigar-se-á a manter seu quadro de profissionais em número 

suficiente para o exercício de suas funções, com pessoas devidamente qualificadas e em 

cumprimento às exigências legais do país. 

 

d) Os prestadores designados para efetivação dos serviços devem, necessária e 

obrigatoriamente, estarem registrados e em dia com o órgão regulador de sua especialidade, 

devendo apresentar periodicamente o comprovante de recertificação. 

 

e) Cabe à CONTRATADA manter atualizada a relação de colaboradores designados à 

prestação do serviço objeto do presente contrato, informando, previamente, eventuais 

alterações que se fizerem necessárias. 

 

f) A CONTRATADA poderá a qualquer tempo, incluir sem qualquer ônus, profissionais 

habilitados na área, objetivando a realização do objeto deste contrato, devendo comunicar por 

escrito à CONTRATANTE com a devida anuência desta. 

 

g) A CONTRATADA obrigar-se-á a refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os 

serviços que a critério exclusivo desta última forem considerados imperfeitos ou executados em 

desacordo com as especificações técnicas por ela exigidas. 

 

h) Os serviços deverão ser prestados em obediência ao Código de Ética Médica, às normas 

do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, do Conselho Regional de Medicina de 

São Paulo, bem como às demais normas regulamentares referentes à medicina e saúde pública, 

agindo sempre com o máximo de zelo e prudência.  

 

i) A CONTRATADA compromete-se a preencher toda a documentação necessária exigida 

pelo SUS, apresentando-a quando solicitada à CONTRATANTE e/ou Órgãos de Fiscalização. 

 

j) A CONTRATADA se comprometerá a fornecer ás suas expensas dialisadores, linhas 

arteriais e venosas, banhos de diálise, agulhas para fístulas, matérias estes básicos para 

realizar diálise em qualquer de suas formas, bem como todo equipamento e aparelhos 

necessários para o funcionamento da unidade Nefrológica móvel, além de ser responsável direta 

por toda a manutenção aos mesmos. 

 

k) Justificar, plenamente, nos prontuários médicos aos pacientes, os procedimentos 

realizados, afixar registro de controles clínicos durante os procedimentos de diálise, a descrição 

do procedimento e balanço médico. 
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l) Fornecer informações de caráter técnico, por escrito sempre que solicitados pelo serviço 

médico do CONTRATANTE. 

 

m)  Garantir a desinfecção dos equipamentos e encaminhar periodicamente o laudo da água 

que comprove a qualidade da água; 

 

n) Garantir a integridade e qualidade de equipamentos de hemodiálise, equipamentos de 

osmose, bem como os insumos necessários para a realização do procedimento; 

 

o) Manter a sala de diálise sempre organizada após a finalização do procedimento de 

hemodiálise e/ou hemodiálise intermitente. 

 

p)  A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por quaisquer reclamações e 

eventuais erros médicos (termo aqui utilizado genericamente) dos integrantes de sua equipe, 

eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade. 

 

q) A CONTRATADA obriga-se a respeitar todas as leis regulamentos, instruções e normas 

vigentes e futuras, que regulam o funcionamento dos serviços de Nefrologia, ás técnicas de 

exames e aplicações, coordenadas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. 

 

r) Fica a CONTRATADA obrigada a seguir as normas legais, os princípios gerais de Direito 

e o regulamento interno da CONTRATANTE, sobretudo as diretrizes de conduta estabelecidas. 

 

s) Manter o seu pessoal devidamente identificado por crachá fornecido pela CONTRATADA 

contendo nome completo, função, fotografia recente, número de RG, quando em trabalho, bem 

como, substituir, imediatamente, todo e qualquer de seus empregados ou prepostos que sejam 

julgados inconvenientes à ordem ou às normas disciplinares do HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA. 

 

t) Designar profissional responsável pela Coordenação da Equipe para participar das 

reuniões padronizadas pela unidade. 

 

u) Substituir qualquer empregado no caso de falta, ausência legal ou férias, de maneira a 

não prejudicar a normalidade da execução dos serviços. Na hipótese de empregado 

faltante/ausente, a Empresa Vencedora deverá efetuar a substituição em no máximo uma hora 

após o início da jornada prevista, caso isso não aconteça será descontado da fatura o número 

de horas descobertas. 

 

v) Será considerada falta grave o uso de aparelhos celulares, notebooks, tablets ou 

quaisquer aparelhos eletrônicos que desviem a atenção do técnico de enfermagem e/ou 

enfermeiro, durante o procedimento. 

 

w) Havendo interesse da CONTRATADA, seus funcionários/prepostos poderão utilizar o 

refeitório existente no estabelecimento hospitalar, através de compra de tickets, de acordo com 

a Tabela de Preços do Hospital.  
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x) Estacionamento: Todos os profissionais poderão contratar tal serviço diretamente com a 

administradora do estacionamento. 

 

y) Garantir que é de inteira responsabilidade da participante, o pagamento de todas as 

verbas trabalhista, previdenciária e outras decorrentes do vínculo de trabalho com seus 

funcionários, não havendo qualquer vínculo empregatício entre os funcionários da participante 

vencedora e o HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, devendo a participante vencedora apresentar à 

CONTRATANTE, mensalmente junto com a nota fiscal os documentos relacionados abaixo que 

comprovem os referidos pagamentos: 

 

 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF  

 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  

 GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS + comprovante de pagamento 

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS + comprovante de pagamento 

 FOLHA DE PAGAMENTO. 

 RESUMO DA FOLHA COM BASES (FGTS E INSS). 

 Relatório Analítico da GRF 

 Relatório Analítico de GPS  

 Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP (RE) 

 Resumo das Informações a Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP  

 Comprovante de Declaração das Contribuições a recolher a Previdência Social e outras 

 Entidades e Fundos por FPAS (Fundo Previdência Assistencial Social) 

 Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social 

 

z) Encaminhar anualmente, cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PMCO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), se cabíveis. 

 

6. Obrigações da CONTRATANTE:  

 

a) A CONTRATANTE se obriga a:  

 

b) Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela 

credenciada;  

 

c) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste contrato; 

 

d) Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das 

formalidades legais; 

 

e) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 

identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

 

f) Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos 

serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços 

ora contratados; 
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g) A CONTRATANTE por meio do gestor do contrato efetuará a fiscalização e o 

acompanhamento da execução dos serviços, devendo este fazer anotações e registros de todas 

as ocorrências e determinar que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

 

h) Pagar o preço combinado.  

 

i) Acompanhar a prestação de serviços da CONTRATADA, visando o regular atendimento 

dos pacientes atendidos pelo hospital; 

 

j) Informar por escrito à CONTRATADA eventual ocorrência com os prepostos desta, para 

que ela adote as providências que cada caso requerer; 
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ANEXO II 

 

 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

À 

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 

HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 

 

 

 

A empresa _________________________________________________________________, 

estabelecida na _______________________________________________nº ________, 

complemento_______, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________________, 

Inscrição Municipal/Estadual, _________________ telefone:_____________________, “fax”: 

_______________, Bairro ___________________, Cidade: _____________, Estado:______, 

e-mail: _________________________, propõe a prestação de serviço, conforme descrito na 

cláusula 1 – Objeto, como segue: 

 

 

PRAZO DE INÍCIO:  ____ dias corridos contados a partir da assinatura da minuta do 

contrato.  

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de seu 

recebimento na Sessão. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A definir em contrato. 

Todos os impostos e despesas necessárias à correta execução do ajuste estão inclusos no 

preço. 

Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e condições 

do Edital, integrante desta proposta. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável da proponente) 

(Nome Completo, RG, CPF e Cargo) 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 
 

À 

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 

HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 

 

 

A empresa ___________________________________________________, estabelecida na 

_________________________________________, nº _______, complemento:___________,  

inscrita no CNPJ/MF sob o  nº ______________________________, telefone: _____________, 

“fax”: __________________, Bairro _______________________, Cidade: ______________, 

Estado: ________________, e-mail: ___________________________, representada pelo(a) 

Sr.(a)___________________________________________________ portador(a) da cédula de 

identidade R.G. nº ______________________ inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

__________________________. DECLARA, que até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos para a sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

                                                         Local e data 

                                                              (assinatura do responsável da proponente) 

                                                            (Nome Completo, RG, CPF e Cargo ou Função) 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Página 15 de 25 

 

 
ANEXO IV 

 

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

 

À 

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 

HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 

 

A verificação da boa situação financeira da empresa participante será feita mediante a apuração 

de  indicadores  contábeis abaixo, com dados obtidos do balanço do ultimo exercício: 

 

Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto: 

QLC = AC/PC Deverá ser maior ou igual a 1(um); 

OU 

Quociente da Liquidez Geral (QLG), assim composto: 

QLG = (AC + RLP)/ (PC+ELP), Deverá ser maior ou igual a 01 (um) 

 

E 

 

Grau de endividamento total (ET) assim composto: 

ET = (PC+ELP)/ AT, Deverá ser menor ou igual a 0,5 

OU 

Quociente de Composição de Endividamento (QCE), assim composto: 

QCE = PC/(PC + ELP) Deverá ser menor ou igual a 0,5 

 

Observação: 

 

AC é o ativo circulante; 

PC é o passivo circulante; 

RLP é o realizável a longo prazo; 

ELP é o exigível a longo prazo; 

AT é o Ativo total 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

À 

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 

HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 

 

 
Eu, ____________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 

__________________inscrito (a) no CPF/MF sob o nº _____________________, representante 

legal da empresa ___________________________, estabelecida na 

__________________________________ nº_______, complemento:_______, 

Bairro:___________________, Cidade:__________________, Estado:___________ inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº _________________________, declaro, sob as penas da lei, que, a (nome 

da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho.     

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada no original. 
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ANEXO VI 

 

 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado SPDM _________________________ com 

sede Rua __________________, nº ___, ______________/__, CEP _______-___, inscrita no 

CNPJ sob nº ____________/_____, representada neste ato por seu diretor ____________, 

(qualificação completa), doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado 

_____________________, com sede na Rua __________________, nº ___, 

______________/__, CEP _______-___, inscrita no CNPJ sob nº ____________/_____, 

representada neste ato por seu sócio administrador, _______________, (qualificação 

completa), doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no artigo 593 do Código 

Civil, têm justo e combinado entre si a prestação de serviços médicos, nos termos das cláusulas 

e condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1) A CONTRATADA prestará serviços médicos de ______________ (especificar a área de 

prestação do serviço) à CONTRATANTE, mediante a disponibilização de mão de obra 

especializada nas dependências da CONTRATANTE, no setor ____________ (especificar o 

setor de atuação, se houver). 

 

1.2) A CONTRATADA se obriga a colocar à disposição da CONTRATANTE profissionais 

habilitados em número suficiente para a consecução plena dos objetivos do presente 

instrumento; 

 

1.2.1) A relação de profissionais designados à realização dos atendimentos deverá ser 

encaminhada semanalmente ao Setor Administrativo da CONTRATANTE, de modo a viabilizar o 

ingresso dos mesmos em suas dependências; 

 

1.2.2) Toda alteração no quadro de profissionais deverá ser comunicada previamente à 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS  

 

2.1) Os serviços ora contratados abrangem ______________ (especificar qual a incumbência 

da contratada, como por exemplo: atendimentos de consultas, reavaliação de pacientes em 

observação, atendimento a emergências, coordenação, etc).  

 

2.2) Os serviços serão prestados no regime de _______________ (especificar escala, datas e 

horários de atendimento e/ou plantão). 

 

2.3) Havendo necessidade de alteração do regime de atendimento, deverão as partes firmar 

Termo de Aditamento Contratual, retificando a presente disposição. 
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2.4) A CONTRATADA se obriga a atender chamados eventuais e urgentes nas unidades de 

internação. Nesse caso, deverá a CONTRATANTE imediatamente informar a CONTRATADA, 

cabendo a esta encaminhar profissional competente à respectiva unidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

3.1) A CONTRATANTE obriga-se a oferecer, sem ônus à CONTRATADA, todos os meios 

necessários para o exercício das atividades, tais como: materiais, exames, enfermagem, 

medicamentos, insumos, energia elétrica, espaço físico, e quaisquer outros que se fizerem 

justificadamente necessários ao bom atendimento dos pacientes; 

 

3.2) Em contraprestação aos serviços objeto do presente contrato, deve a CONTRATANTE 

pagar à CONTRATADA os valores constantes da Cláusula Quinta em prazo não superior ao lá 

estipulado. 

 

3.3) Compete à CONTRATANTE entregar à CONTRATADA cópia do Regulamento de Compras 

e Serviços e Regulamento Interno da Unidade, para a devida orientação aos profissionais que 

serão disponibilizados para a prestação dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1) São obrigações da CONTRATADA, além do que estiver previsto em leis aplicáveis a este 

contrato, no Código de Ética Profissional e demais atos do Conselho de Medicina, bem como do 

que foi assumido nas suas demais cláusulas: 

 

4.1.1) Manter atualizada e dentro da lei toda a documentação necessária para o exercício das 

atividades, incluindo, mas não se limitando a tributos, encargos trabalhistas e relação de 

colaboradores devidamente atualizada. Tais documentos deverão ser apresentados sempre que 

solicitados pela CONTRATANTE;  

 

4.1.2) Seguir as normas legais, os princípios gerais de Direito, o regulamento interno e as 

normas de segurança da CONTRATANTE, inclusive aquelas de prevenção e combate a 

incêndio, sobretudo as diretrizes de conduta estabelecidas; 

 

4.1.3) Responder civil, penal e administrativamente, sob as penas da Lei e demais penalidades 

previstas no presente instrumento: (I) pelos serviços ora contratados, respondendo 

objetivamente por todos os atos dos profissionais mantidos nas dependências da 

CONTRATANTE; (II) pela supervisão das atividades executadas pelos seus profissionais 

mantidos nas dependências da CONTRATANTE, e; (III) pelo pagamento de quaisquer 

prejuízos, ocasionados por seus prepostos e/ou funcionários, que afetem a CONTRATANTE, 

seus empregados, clientes, pacientes ou terceiros. Compromete-se, ainda, neste ato, a 

CONTRATADA, a assumir pública, judicial ou extrajudicial e imediatamente a responsabilidade 

pelos atos próprios ou de seus prepostos caso seja imputada à CONTRATANTE; 

 

4.1.4) Manter um responsável no local da execução dos serviços com plenos poderes para 

representá-la em quaisquer atos administrativos ou técnicos; 
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4.1.4.1) O preposto da CONTRATADA deverá comparecer diariamente no local da execução 

dos serviços para fiscalizá-los e coordená-los, mediante anotação e apontamento, inclusive, em 

livro de ocorrências; 

 

4.1.5) Responder legal e tecnicamente pelos serviços perante os órgãos competentes, 

providenciando as eventuais licenças, autorizações e demais documentos necessários ao 

desenvolvimento das atividades previstas neste contrato; 

 

4.1.6) Proporcionar excelente nível de prestação de serviços, comprometendo-se a cumprir 

rigorosamente as prescrições estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT e todas as normais nacionais e estrangeiras pertinentes aos serviços; 

 

4.1.7) Apresentar, mensalmente, junto com a Nota Fiscal ou quando solicitado pela 

CONTRATANTE, sob pena de suspensão do pagamento, todos os comprovantes de pagamento 

dos salários e recolhimento dos impostos, bem como das contribuições fiscais, previdenciárias e 

fundiárias, todos relativos aos seus empregados envolvidos na prestação de serviços ora 

contratados, além de emitir folhas de pagamentos e guias de recolhimento de forma distinta, 

possibilitando a identificação de seus empregados que estejam executando serviços no 

estabelecimento da CONTRATANTE, por meio dos seguintes documentos, mas não se 

limitando a eles: 

a) Cópia Ficha de Registro de Empregados e alterações em contrato dos funcionários; 

b) Cópia da Guia GFIP; 

c) Cópia do Recolhimento do FGTS; 

d) Cópia do Espelho de Frequência e Jornada do mês; 

e) Cópia dos Termos de Rescisão de contratos ocorridos no mês, com o comprovante de 

pagamento das verbas rescisórias; 

f) Cópia dos comprovantes dos pagamentos aos funcionários. 

 

4.1.8) Zelar pelos equipamentos e instalações da CONTRATANTE, respondendo por eventuais 

danos, avarias e sinistros; 

 

4.1.9) Alertar por escrito a CONTRATANTE sobre eventuais problemas ou interferências que 

possam causar danos aos serviços aqui contratados; 

 

4.1.10) Nunca cobrar dos pacientes atendidos no ............................. (especificar a unidade) 

pelos serviços executados, sob qualquer forma e qualquer pretexto. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES E DO FATURAMENTO 

 

5.1) Em contrapartida aos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

valor de R$ _______________ (especificar o valor base e eventual valor máximo)   

  

5.2) O pagamento fica condicionado à entrega do relatório dos serviços prestados do período do 

dia 21 do mês anterior, até o dia 20 do mês corrente, no qual deverá constar as datas, horários 

e colaboradores responsáveis por cada serviço, bem como os dados dos pacientes atendidos, a 

fim de permitir a validação pela CONTRATANTE. Após a validação – que deverá ser feita pela 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 horas, deverá a CONTRATADA providenciar a 
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emissão e entrega da correspondente Nota Fiscal de Serviços, até o dia 25 do mês da prestação 

dos serviços. 

 

5.2.1) Recebida a Nota Fiscal, a CONTRATANTE realizará o respectivo pagamento no prazo de 

______ dias (especificar o prazo para pagamento dos valores) em conta corrente nº .............., 

junto ao banco ..................., agência..........., de titularidade da CONTRATADA. 

 

5.2.2) A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para o endereço _______________ (especificar o 

endereço/e-mail a que deverá ser enviada), aos cuidados de _______________ (especificar a 

pessoa responsável). 

 

5.2.3) Em caso de atraso na entrega da Nota Fiscal pela CONTRATADA, admite-se à 

CONTRATANTE, após o recebimento, prazo de _______para o pagamento dos valores devidos. 

 

5.2.4) Em caso de não pagamento dos valores devidos pela CONTRATANTE por mais de 30 

(trinta) dias, faculta-se à CONTRATADA a suspensão dos serviços até que sobrevenha o 

pagamento integral dos atrasados. 

 

5.2.5) Na hipótese de execução insatisfatória dos serviços prestados pela CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá retardar o pagamento, mediante notificação expressa, até que tenham 

sido atendidas suas reclamações, sem que seja aplicada qualquer penalidade ou acréscimo ao 

valor contratado. 

 

5.3) O valor do contrato será reajustado anualmente, pela variação do INPC ou IGP-M/FGV, 

devendo ser aplicado o índice que refletir a menor variação no período. 

 

5.3.1) Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso dos índices estabelecidos, fica 

desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-los ou, na hipótese de não 

determinação deste, aquele que melhor reflita a variação ponderada dos custos da 

CONTRATADA, desde que publicamente divulgado como índice substitutivo a vigorar entre as 

partes. 

 

5.4) Em caso de atraso do pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, incidirão sobre 

o valor do débito, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. 

 

5.5) As partes deverão observar a legislação fiscal e tributária de sua competência. 

 

5.6) É vedada a negociação de títulos em instituições financeiras sem anuência expressa da 

CONTRATANTE, condição esta que deverá constar da Nota Fiscal e respectiva duplicata, se 

houver, sob pena de rescisão contratual e incidência da multa prevista na cláusula 7.1.1 retro. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO CONTRATUAL E DA RENOVAÇÃO 

 

6.1) O prazo de vigência do presente contrato é de ___ meses (especificar o prazo de vigência 

do contrato) contado a partir de sua assinatura, podendo o contrato ser renovado mediante 

Termo de Aditamento Contratual. 

 

6.2) As partes ajustam que, a cada renovação do contrato, a CONTRATADA apresentará a 

CONTRATANTE os seguintes documentos: 
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a) Contrato social e última alteração; 

b) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da 

data da abertura do processo, se outro prazo não constar do documento; 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF; 

d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do processo; 

e) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

CRF – FGTS; 

f) Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND – 

INSS; 

g) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da 

União; 

h) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

proponente pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com 

o objeto; 

i) Certidão Negativa de Débitos referente aos tributos mobiliários, expedida pela Secretaria 

Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da empresa. 

 

6.3) As partes ajustam, ainda, que a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, 

anualmente, no mês de seu vencimento, o seguinte documento: 

 

a) Certificado de inscrição da Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo – CREMESP. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1) O presente contrato poderá ser rescindido: 

 

7.1.1) no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato, 

mediante aviso escrito, sujeitando a parte infratora ao pagamento de multa no valor 

equivalente a 10% da média mensal dos últimos 6 (seis) meses de contratação, sem prejuízo 

das indenizações cabíveis ou de outras penalidades previstas neste contrato, sujeitando-se a 

parte infratora ao disposto no artigo 389 do Código Civil. 

 

7.1.1.1) O valor correspondente à multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos que 

forem devidos à CONTRATADA. Caso os pagamentos já tiverem sido realizados ou o saldo 

devido seja insuficiente, a penalidade será objeto de cobrança especifica; 

 

7.1.2) independentemente do prazo contratual, mediante denuncia expressa da parte 

interessada, com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus de qualquer espécie, multa ou 

indenizações, apurando-se os valores devidos proporcionalmente até o momento da efetiva 

prestação dos serviços. 

 

7.1.3) em caso de término do prazo contratual, respeitando as disposições acima. 
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7.1.4) no caso de pedido ou decretação de falência, ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

como também insolvência financeira e/ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das 

partes, no momento da ocorrência de qualquer desses eventos, independente de comunicação 

ou aviso. 

 

7.1.5) no caso de descumprimento de qualquer das regras de conduta estabelecidas na 

Cláusula Nona, mediante comunicação expressa da parte inocente. 

 

7.1.6) no caso de inadimplemento pela CONTRATADA dos encargos sociais e tributos que 

incidam sob a contratação de seus empregados (salários, vales, férias, horas extras, 

recolhimentos de encargos e outros). 

 

Parágrafo único: A CONTRATADA declara estar ciente e concorda de que a rescisão ou 

término do convênio/contrato de gestão firmado entre a CONTRATANTE e _______________ 

(especificar o ente federativo que firmou o instrumento) para a gestão e administração do 

_________________ (especificar a unidade), ensejará a imediata rescisão deste instrumento, 

sem direito a qualquer espécie de indenização às partes. 

 

7.2) Caso a rescisão se dê por inadimplemento da CONTRATADA, os serviços deverão ser 

imediatamente interrompidos e o local desocupado pela CONTRATADA, no prazo máximo 24 

horas; 

 

7.3) A CONTRATANTE pagará as faturas aprovadas referentes aos serviços executados até a 

data da rescisão, deduzidos os valores de eventuais multas e débitos da CONTRATADA; 

 

7.4) Caso a rescisão se dê por culpa da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá notificá-la 

informando o prazo de interrupção dos serviços, que não poderá ser inferior a 10 (dez) dias, 

sendo a ela devida a remuneração pelos serviços prestados até a data da interrupção. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS QUESTÕES TRABALHISTAS 

 

8.1) Fica estabelecido que nenhum vínculo empregatício ou de qualquer natureza existirá entre 

a CONTRATANTE e os colaboradores da CONTRATADA que, para todos os efeitos, será 

considerada única empregadora, ficando a ela afeta todas as despesas, inclusive encargos 

sociais, trabalhistas, securitários, bem como quaisquer outros aplicáveis à espécie. 

 

8.2) É de integral responsabilidade da CONTRATADA arcar com os ônus decorrentes de 

quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou 

judicial, inclusive provenientes de acidentes de trabalho, para seus funcionários ou 

colaboradores, que constituem mão-de-obra encarregada da execução dos serviços objeto deste 

contrato, seja a que título for e a que tempo decorrer, respondendo integralmente pelo 

pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais 

encargos existentes, ficando a CONTRATANTE expressamente autorizada a exercer o direito de 

retenção dos respectivos valores de faturas a serem quitadas e objeto desta contratação. 

 

CLÁUSULA NONA – CÓDIGO DE CONDUTA 

 

9.1) As partes deverão observar todas as leis aplicáveis a atos de combate à corrupção, em 

especial a Lei nº 12.846/2013, as regras e os princípios estabelecidos nesta cláusula, que 
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deverão ser amplamente divulgados e conhecidos por todos os seus prepostos, representantes 

e colaboradores. 

 

9.2) É vedado prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida 

a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, no relacionamento com qualquer 

esfera do Poder Público. A atuação dos empregados e colaboradores das partes no 

relacionamento com agentes públicos deverá se pautar na transparência, devendo-se abster de 

condutas que envolvam o pagamento ou entrega de benefícios indevidos a agentes públicos, 

que levem ou não à obtenção de vantagem indevida para a empresa, para si ou para outrem. 

 

9.3) São proibidos pagamentos não previstos na legislação para a emissão de licenças, 

autorizações ou quaisquer outros atos administrativos, incluindo pagamentos de facilitação, ou 

seja, pagamentos que se voltem a acelerar procedimentos administrativos. 

 

9.4) É proibido o envio, pelas partes, de presentes como forma de entrega ou oferecimento de 

vantagem indevida a agentes públicos, ressalvado o envio de brindes cujo valor não ultrapasse 

R$ 100,00 (cem reais), nos termos do Código de Conduta da Alta Administração Federal, e que 

façam parte de distribuição generalizada realizada pela empresa, a título de cortesia, 

propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. 

 

9.5) São vedadas as condutas que frustrem ou fraudem o caráter competitivo de procedimentos 

licitatórios públicos, tais como: 

 

9.5.1) Qualquer ajuste ou combinação entre privados ou com agentes públicos para fraudar ou 

frustrar qualquer ato de uma licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 

9.5.2) Qualquer ajuste ou combinação entre privados ou com agentes públicos para afastar 

qualquer licitante; 

 

9.5.3) Oferecer vantagem indevida a agentes públicos, incluindo, mas não se limitando a, 

autoridades públicas, delegados de funções públicas, servidores públicos ou representantes do 

poder público, para obtenção de vantagem ou benefício na alteração ou prorrogação de contrato 

público;  

 

9.5.4) Adulterar ou fraudar qualquer registro ou ata de reuniões ou contatos realizados entre 

empregados ou colaboradores da empresa com agentes públicos.  

 

9.6) É vedado dificultar as atividades envolvidas na investigação ou fiscalização realizada por 

órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, incluindo, mas não se 

limitando, ao oferecimento de vantagens indevidas a fiscais, gerentes ou auditores para a 

realização de medições fraudulentas ou para o reconhecimento da propriedade de serviços mal 

entregues ou não entregues. 

 

9.7) É vedada a atuação de qualquer empregado ou colaborador de qualquer das partes em 

atividades que configurem conflito de interesses, sendo obrigatória a comunicação, à parte 

contrária, de qualquer informação relevante de qualquer fato que possa impedir sua 

participação em empreendimentos, atividades, estudos ou projetos específicos.  
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9.8) A formalização de parcerias, consórcios, qualquer forma de associação ou 

empreendimentos das partes com outras empresas também deverá se submeter às normas 

deste código de conduta, por meio de assinatura de termo de responsabilidade prévio à sua 

formalização.  

 

9.9) Quaisquer terceiros contratados pelas partes, incluindo, mas sem se limitar a, 

fornecedores, subcontratados e prestadores de serviços, deverão ter conhecimento das normas 

deste código de conduta e comprometer-se com sua observância nas atividades desenvolvidas 

no âmbito deste contrato. 

 

9.10) O conhecimento de qualquer atividade realizada em desacordo com a legislação vigente 

ou com este código de conduta deverá ser informada à parte contrária, que investigará os fatos 

ocorridos e adotará as medidas cabíveis conforme a legislação e os seus regulamentos.   

 

9.11) A comprovação da prática de atos que violem as regras acima será sancionada conforme 

a gravidade das condutas, incluindo a possibilidade de rescisão do presente contrato e cobrança 

dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada. 

 

9.12) A CONTRATANTE não será responsável por ações ou danos decorrentes ou relacionados 

ao não cumprimento, pela CONTRATADA, das leis anticorrupção e da presente cláusula, 

podendo, neste caso, considerar rescindido o contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1) É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações 

inerentes ao presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da 

outra. 

 

10.2) A tolerância de uma das partes em razão do inadimplemento das obrigações assumidas 

pela outra não implica em novação, renúncia de direitos ou qualquer forma de alteração das 

cláusulas e condições ora contratadas, cujo cumprimento poderá ser exigido a qualquer tempo. 

 

10.3) Quaisquer modificações a serem introduzidas neste instrumento somente terão validade e 

eficácia se devidamente formalizada mediante aditamento contratual escrito firmado pelos 

representantes legais das partes. 

 

10.4) Caso quaisquer das cláusulas ou condições previstas neste contrato venha a se tornar 

ineficaz ou inexequível, tal fato não afetará a eficácia e exigibilidade das demais, que deverão 

ser cumpridas com fidelidade ao aqui disposto. 

 

10.5) Todos os comunicados, avisos e/ou notificações relacionados a este contrato deverão ser 

efetuados por escrito e entregues por meio de carta com protocolo ou registrada nos endereços 

fornecidos pelas partes contratantes. 

 

10.6) O presente contrato substitui e anula todos e quaisquer acordos firmados anteriormente 

entre as partes com relação ao seu objeto, sejam eles escritos ou verbais. 

10.7) O presente contrato obriga as partes, seus respectivos sucessores e cessionários seja a 

que título for. 
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10.8) Os signatários deste contrato declaram, sob as penas da lei, que se encontram investidos 

dos competentes poderes de ordem legal e societária para representar e assinar o presente 

instrumento, motivo pelo qual assegurarão, em qualquer hipótese e situação, a veracidade da 

presente contratação. 

 

10.9) Fica desde já vedada qualquer operação de desconto de duplicatas junto a instituições 

financeiras e factoring, ficando a CONTRATANTE obrigada a efetuar o pagamento 

nominalmente à CONTRATADA, suspendendo imediatamente o pagamento se eventualmente 

lhe for encaminhado boletos bancários em que não figure como CEDENTE a CONTRATADA, e 

portanto a titular originária do crédito. 

 

10.10 Fica vedada à CONTRATADA a utilização do logotipo da SPDM conforme Lei Federal de 

Direitos Autorais - Lei nº 9.610 de 19 Fevereiro de 1.998. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1) As partes elegem o foro _______________  (especificar o foro e a comarca eleitos) para 

solução de qualquer pendência decorrente do presente contrato, com a exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias 

de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo subscritas. 

 

(Cidade), (dias) de (mês) de (ano). 

 

_____________________________________ 

CONTRATANTE 

 

_______________________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1)          2) 

CPF          CPF  

 

 


