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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 
PROCESSO Nº13.022/2019-FAMESP/HC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2019- – FAMESP/HC 
 
DATA DO INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: DO DIA 17 a 26 DE SETEMBRO DE 2019 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, às 09:00 horas 
DATA DA DISPUTA: DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019 - 09:30 horas 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de Cardiologia 
intervencionista, especificamente no Setor de Hemodinâmica e Angiografia, compreendendo a realização de 
exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA e conforme especificado no Projeto Básico, pelo 
período de 12 meses. 
 
Em conformidade com a determinação do Diretor Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar, a seção de Compras, por meio da utilização dos recursos da tecnologia da informação – INTERNET 
torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo tipo menor preço mensal, 
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de 
Cardiologia intervencionista, especificamente no Setor de Hemodinâmica e Angiografia, compreendendo a 
realização de exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA e conforme especificado no Projeto 
Básico, pelo período de 12 meses. 
 
Este procedimento obedecerá, a Lei Federal Nº 10.520, de 17.07.2002, que regulamenta a modalidade Pregão e 
os Decreto nº 5.450, de 31.05.05, Decretos nº 3.555, de 08.08.2000, Lei Complementar nº 123/2006 e 
Regulamento de Compras, Obras e Serviços da FAMESP. 

 
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1. O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

 
2. Os trabalhos serão conduzidos por empregado da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “FAMESP” no endereço eletrônico: www.compraeletronica.famesp.org.br, opção “Acesso ao 
Sistema”. 
 
II – OBJETO 
 
1. O presente PREGÃO ELETRÔNICO visa à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
médicos na área de Cardiologia intervencionista, especificamente no Setor de Hemodinâmica e Angiografia, 
compreendendo a realização de exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Botucatu, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, pelo período de 12 
meses, conforme descrição detalhada constante no Anexo II, integrante do presente Edital. 

 
III –RECURSOS FINANCEIROS  

 

http://www.compraeletronica.famesp.org.br/
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1. As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar, onerando verba destinada ao Projeto 300 – Natureza da Despesa nº 
33903946 para o HCFMB, devidamente compromissados. 

 
IV – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

 
1. Observado o prazo legal de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, 
qualquer pessoa poderá formular consultas por e-mail no endereço eletrônico: 
www.compraeletronica@famesp.org.br, fone (14) 3881-4811 ramal 111,  informando o número da licitação, ou 
no e-mail: compras@famesp.org.br. 

 
V – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
1. A participante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-
se também, para a data e horário de início da disputa. 
 
VI – REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o 
horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
VII – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar do processo de contratação os interessados que atenderem a todas as exigências e 
condições contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma 
ou mais situações abaixo discriminadas: 
 
3. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
4. Estejam cumprindo penalidade de suspensão do direito de licitar com este Órgão; 
 
5. Tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo ou estejam impedidos de licitar ou contratar 
nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02; 
 
6. Estejam sob falência, concordata (recuperação judicial), dissolução ou liquidação. 
 
7. Em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá, 
por escrito e por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos e informações quanto aos termos deste 
edital. 
 
VIII – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 
 
1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados que desejarem participar do PREGÃO ELETRÔNICO deverão 
se cadastrar no “FAMESP”, para obtenção do login de usuário e senha pessoal (intransferíveis), através do 
endereço eletrônico www.compraeletronica.famesp.org.br. 
 

http://www.compraeletronica@famesp.org.br
mailto:compras@famesp.org.br
http://www.compraeletronica.famesp.org.br/
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2. O login de usuário e a senha poderão ser utilizadas em qualquer PREGÃO ELETRÔNICO, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar. 
 
3. É de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
4. O credenciamento da participante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em 
responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes ao PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
4.1. A participante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus 
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que 
indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. 
 
5. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, a participante 
deverá cadastrar eletronicamente essa condição. 
 
IX – DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRONICO 
 
1. À participante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo 
pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 
 
2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:  
 
a). No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 
acessível aos participantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
b). Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do PREGÃO 
ELETRÔNICO será suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes. 
3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer participante não prejudicará a conclusão válida da sessão 
pública ou do certame.  

 
X – DO ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS 

 
1. O encaminhamento da proposta eletrônica pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências e 
condições de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. A participante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances. 
 
2. Ao apresentar sua proposta eletrônica e ao formular lances, A participante concorda que os serviços deverão 
atender a todas as especificações constantes do Anexo II – Projeto Básico, deste Edital. 

 
3. As participantes deverão preencher corretamente todos os campos solicitados na proposta eletrônica, tais 
como: preço unitário, validade da proposta, condição de pagamento e demais itens que forem parametrizados 
de acordo com o objeto solicitado. 
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4. Conforme o objeto a ser licitado, o sistema apresentará automaticamente os respectivos campos que trata o 
item anterior e que deverão ser obrigatoriamente preenchidos. 
 
5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, estando inclusas todas e quaisquer despesas 
diretas e indiretas, relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO ELETRONICO, envolvendo, entre 
outras despesas, tributos de qualquer natureza, etc; 

 
XI – DA ABERTURA 

 
1. A partir do horário previsto no sistema eletrônico, a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO terá início com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 

 
2. Aberta a etapa competitiva, os representantes das participantes deverão estar conectados ao sistema 
eletrônico para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, a participante será imediatamente 
informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

 
4. Durante o transcurso da sessão pública, as participantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. O sistema eletrônico não identificará a autora dos lances às demais participantes. 

 
5. A etapa de lances da sessão pública terá um período de tempo fixo, determinado pelo Pregoeiro, o qual será 
encerrado mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá um período de tempo de até 05 (cinco) minutos, aleatoriamente, determinado também, pelo 
sistema eletrônico, findo o qual, será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
6. Encerrada a recepção de lances, antes de anunciar a vencedora, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente A participante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que 
seja obtido preço melhor ao anteriormente ofertado, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 
7. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após a negociação e decisão do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 
8. Encerrada a etapa de lances, o sistema irá apurar a existência de empate, conforme determina a Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 
9. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

 
10. A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que será 
declarada a melhor oferta. 

 
11. Para tanto, será convocada para exercer o seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do sistema, sob pena de 
preclusão. 

 
12. Em caso de participação de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) no presente certame, 
deverá ser observado no julgamento das propostas o que dispõe a Lei Complementar Nº 123/2006. 
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XII – DO ENVIO DA PROPOSTA ARREMATADA E DOCUMENTAÇÃO 
 

1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a participante vencedora deverá encaminhar sua proposta de 
preços e documentação original ou cópia autenticada no prazo de 03 (três) dias úteis, junto a Seção de Compras 
da Famesp, situada na Rua João Butignoli, s/nº - Distrito de Rubião Junior – Botucatu/SP, CEP. 18.618-220– Caixa 
Postal 504, contendo os seguintes dados: 
 
a) . Apresentar o número do Processo e número deste PREGÃO ELETRÔNICO; 

 
b). Apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-
mail), este último se houver, para contato. 

 
c). Apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com as 
especificações contidas no ANEXO II;a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;  

 
d). Apresentar proposta contendo o valor mensal, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, fixo e irreajustável, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária, nos termos da planilha de preços especificada no ANEXO III; em caso de 
divergência entre os valores, serão considerados aqueles escritos por extenso; 
 
d.1.) Incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento 
integral do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 
transportes etc. 

 
d.2.) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos 
 
d.3.) A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que será 
considerada a data de referência de preços. 
 
d.4.) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável 
 
e). Em se tratando de cooperativa, apresentar declaração no sentido de que será a única e exclusiva responsável 
pela execução do contrato, bem como pelos cooperados de sua equipe. 
 
f). Declaração contendo todos os dados para contato com a empresa – no documento deve constar nome, 
endereço, telefone, e-mail, para contado com as seguintes áreas: comercial, faturamento e diretoria geral; 
 
2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a participante não atender às exigências e 
condições para sua habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou 
lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com A participante para que seja 
obtido menor preço 
 
3. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 A participante 
deverá apresentar documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), bem como declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser feita de acordo com 
o modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital. 
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4. Constatando o atendimento das exigências e condições fixadas no Edital, o objeto será adjudicado à 
participante autora da proposta ou lance de menor preço. 
 
XIII – A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER ENVIADA COM A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO 
 
a).Os documentos solicitados conforme as letras “e” e “f”, juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS, nos termos 
do ANEXO III, devidamente preenchida em todos os itens, com a indicação dos correspondentes preços unitários 
do plantão, mensal e total, expressos em moeda corrente nacional, assinada por parte do representante legal da 
proponente. 
 
b).O inadimplemento do disposto no item “a”; ”b”; “c” e “d” caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida por parte da proponente adjudicatária e resultará na desclassificação do participante vencedor no 
presente certame, sem prejuízos a aplicações das sanções previstas neste edital. 
 
c).Na hipótese de declarada a inexequibilidade da proposta de preços do participante vencedor por parte da 
comissão  avaliadora, serão convocados os participantes que participaram do certame, quantos necessários, para 
apresentarem suas respectivas planilhas de custos, sempre no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
publicação no diário oficial do Estado, obedecida a ordem de classificação das propostas de preços; 
 
XIV – DA HABILITAÇÃO 
 
1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, A participante vencedora deverá encaminhar juntamente com 
sua proposta de preços, os documentos de habilitação descritos neste caput. Os documentos deverão ser 
enviados no original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, junto a Seção de Compras da Famesp, 
situada na Rua João Butignoli, s/nº - Distrito de Rubião Junior – Botucatu/SP, CEP. 18.618-220 – Caixa Postal 504. 
 
2. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista nos itens abaixo, mediante o exame dos 
documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:  
 
3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) Registro comercial, para empresa individual; 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores; 

 
c) Todos os médicos que prestarão os serviços, objeto deste procedimento de contratação, poderão constar no 
Contrato Social da empresa a ser contratada ou ter vínculo empregatício com a contratada ou ser profissional 
autônomo devidamente habilitado conforme solicitado no edital, devendo a empresa contratada apresentar os 
documentos pertinentes aos vínculos dos referidos prestadores do serviço; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as sociedades civis; 

 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
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e). Os documentos relacionados nas alíneas "a", “b” deste subitem, não precisarão constar do Envelope 
“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 
4. REGULARIDADE FISCAL: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto do certame;  
 
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da licitante;  
 
d) Prova de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com a validade em 
vigor; 
 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do 
trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  
 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a seguridade social (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/2014);  
 
g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade de 
débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 
 
5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
 
a) Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias da data 
prevista para apresentação das propostas; 
 
a.1) Será admitida a apresentação de certidão de falência e concordata positiva, nessa hipótese é  necessário 
que  a licitante demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 
apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de 
habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste edital 
 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionando expressamente, em 
cada balanço, o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número de autenticação 
do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
 
c) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicados na 
imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações;  
 
c1- Se a participante tiver sido constituída a menos de 1 (um) ano, a documentação referida nas alíneas “b” e 
“c” deste subitem 1.3 deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de funcionamento.  
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d) A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, pela análise do balanço, 
nos moldes estabelecidos no ANEXO X deste Edital.  
 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a).No mínimo 01 (um) atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, 
comprobatório de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste projeto 
básico. 

Nota 1 : O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

 Prazo contratual, datas de início e término; 

 Local da prestação dos serviços; 

 Natureza da prestação dos serviços; 

 Caracterização do bom desempenho do licitante; 

 Outros dados característicos; e, 

 A identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário. 
 

b).Nome e registro profissional do responsável técnico da organização prestadora do serviço;  
c).Comprovante de registro em conselhos profissionais competentes, estaduais ou federais, da empresa licitante, 
em ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação. 
d).Declaração formal do participante de disponibilidade de equipe técnica adequada para realização do objeto 
da licitação, sob as penas cabíveis. 
e).Declaração da participante de que tomou conhecimento de todas informações e condições para o 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo 
PREGOEIRO como concordância com o teor do EDITAL/PASTA TÉCNICA; 
 
7. OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 
a) Declaração subscrita por representante legal da participante, elaborada em papel timbrado, atestando que:  
 
a.1) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante do Anexo 
IV nos termos do Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998;  
 
a.2) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração conforme o Anexo V.  
 
a.3). Declaração de Inexistência de Fato Superveniente conforme Anexo VI. 
 
a.4). DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO conforme Anexo VIII 
 
b). Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
XV – DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
1. Ao final da sessão pública, A participante que desejar recorrer das decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, 
manifestando sua intenção com o registro da síntese de suas razões, devendo juntar memoriais no prazo de 03 
(três) dias. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar as contra-razões em igual número 
de dias, do término do prazo da recorrente. 

 
2. A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso. 
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3. Não será concedido prazo para os recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção da 
participante. 
4. Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

 
5.O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, 
nulos. 

 
6. Os recursos e as contra-razões, bem como as impugnações ao Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e 
protocolados junto a Seção de Compras da Famesp, situada a Rua João Butignolli, s/nº - Distrito de Rubião Junior 
– Botucatu/SP, CEP. 18.618-220, em dias úteis, no horário de 08:30 às 16:30 horas, o qual deverá receber, 
examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre seu conhecimento. 
 
7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará e 
homologará o procedimento de contratação determinando a devida contratação. 

 
XVI – PRAZO INÍCIO DOS SERVIÇOS, LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1. Os serviços objeto desta licitação deverão ser prestados em dias e horários previamente estabelecidos pelas 
PARTES, no estabelecimento da CONTRATANTE. O local da prestação de serviços poderá ser alterado mediante 
mútuo acordo entre as PARTES sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE; 
 
1.1. Prazo de início dos serviços na data da assinatura do contrato. 

 
1.2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 
1.2.1. Os serviços serão prestados pela empresa vencedora nas dependências do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB., sito à Av. Prof. Mari Rubens Guimaraes Montenegro, s/n, Distrito 
de Rubião Junior, Botucatu/SP. 
 
1.3. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE 
 
1.3.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 
data da assinatura do Termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos no limite máximo de 
60(sessenta) meses nos termos e condições permitidos pela legislação vigente, desde que as partes se 
manifestem com antecedência de 60 (sessenta) dias para o término do prazo de vigência contratual. 
 
1.3.2.Para o reajustamento dos preços unitários contratados deverá ser observada a legislação vigente, no 
mínimo após 12 (doze) meses de prestação efetiva dos serviços, mediante negociação entre as partes, sendo 
utilizado como parâmetro de reajuste a variação do IGP-M acumulado no período de 12 (doze) meses a contar 
da data da proposta ou da última atualização. 
 
XVII – DA CONTRATAÇÃO 
1.O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será contratado com a proponente adjudicatária e formalizado por meio 
de CONTRATO (ANEXO IX). Não sendo celebrado com esta, poderá o órgão participante convocar a(s) outra(s) 
proponente(s) classificada(s), pela ordem. 
1.1. A proponente adjudicatária deverá apresentar, para fins de contratação, os seguintes documentos: 
 
a).  Apresentar a relação dos membros que integram a equipe técnica que realizará os procedimentos previstos 
no Projeto Básico, acompanhada dos respectivos currículos, sendo que os mesmos deverão possuir registro ou 
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inscrição, ativo, no respectivo Conselho de classe e/ou órgão competente, de todos os profissionais que atuarão 
na prestação dos serviços, objeto deste Edital. 
 
b) Todos os profissionais médicos devem apresentar documento comprobatório habilitando-os nas 
especialidades inerentes ao objeto contratado. A habilitação deve ser comprovada por registro no cadastro de 
especialistas dos respectivos Conselhos Federal e Regional de Medicina. 
 
c) Comprovação de que tais médicos fazem parte do quadro permanente da licitante, mediante registro em 
carteira, contrato de trabalho, ficha de registro da licitante ou contrato social. 
 
d) Na hipótese da CONTRATADA designar profissionais autônomos para a prestação de serviços, ficará a mesma 
obrigada a declarar tal condição por escrito, obrigando-se ainda a apresentar a CONTRATANTE o comprovante 
de inscrição dos profissionais autônomos junto ao INSS. 
 
1.2. A proponente adjudicatária, após entregar os documentos descritos neste Edital, deverá comparecer para 
assinatura do CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data da convocação expedida pela 
Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, localizada na Rua João Butignoli, 
s/nº - Distrito de Rubião Junior – Botucatu/SP, CEP. 18.618-220 – Caixa Postal 504. 
 
1.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do 
correspondente recebimento. 

 
1.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu 
transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CONTRATANTE. Não havendo decisão, a assinatura 
do CONTRATO deverá ser formalizada até o 10º (décimo) dia, contado da data da convocação. 
 
2. Para a devida formalização contratual, verificar-se-á, por meio da Internet, a regularidade da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as 
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; Secretaria 
da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 
2.1. Não sendo possível a consulta via Internet, e as certidões apresentadas para habilitação ou aquelas 
integrantes do cadastro estiver vencida, a proponente adjudicatária será devidamente notificada para, até a data 
da celebração do CONTRATO, comprovar a(s) exigência(s) referida(s). 

 
3. Também para assinatura do CONTRATO, a proponente adjudicatária, em até 05 dias úteis contados a partir 
da Adjudicação do certame, deverá: 
 
3.1. Indicar o representante legal ou procurador constituído para assinar o contrato, acompanhado dos 
documentos correspondentes (RG e CPF). 
 
3.2. Número da conta corrente, preferencialmente, junto ao BANCO SANTANDER OU BANCO DO BRASIL S/A, 
para efeito de pagamento / recebimento. 
 
3.3. Nova planilha contendo os preços unitários e totais dos subitens, de forma a adequá-los a oferta vencedora 
do referido PREGÃO ELETRÔNICO. 
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3.3.1. Fica estabelecido que, se o vencedor não entregar nova planilha de preços (modelo Anexo III do edital) no 
prazo acordado, a Administração distribuirá o percentual de redução equitativamente entre os preços unitários 
inicialmente propostos, para fins de contratação. 
 
4. A recusa injustificada de assinar o CONTRATO ou aceitar / retirar o instrumento equivalente, observado o 
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente 
adjudicatária, sujeitando-a as sanções previstas no item XXVI e subitens deste edital. 
 
XVIII. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
1.Será designado um funcionário do HCFMB para acompanhamento e avaliação da produção dos serviços 
executados. 
 
1.1.Os serviços executados serão objeto de medição mensal, de acordo com os seguintes procedimentos:  
 
1.1.1. A CONTRATADA apresentará mensalmente, relatório com as atividades realizadas, na data e no 
formato estipulados pelo Departamento de Assistência em Saúde do HCFMB, o qual validará as informações para 
efeito de emissão de nota fiscal para pagamento dos serviços.  
 
1.1.1. A produtividade dos procedimentos SUS será validada pela CONTRATANTE, através do 
Departamento de Auditoria do HCFMB, tendo como base os procedimentos de cardiologia intervencionista 
efetivamente realizados e registrados no Sistema de Informações do HCFMB, na fatura de 02 (duas) 
competências anteriores, por ser este o prazo de pagamento do SUS. Sendo que a CONTRATADA receberá o 
mês/competência, em 30 (trinta) dias após o respectivo repasse correspondente, realizado pelo SUS, sem 
qualquer acréscimo. 
 
1.1.2. A produtividade dos procedimentos referentes a CONVÊNIOS será validada pela CONTRATANTE, 
através da área de Convênios do HCFMB, tendo como base as contas pagas na competência da emissão da Nota 
Fiscal.   
 
1.2. A CONTRATADA apresentará ao Gestor do Contrato, a quantidade de plantões de disponibilidade à 
distância, realizada no fechamento do mês anterior à emissão da Nota Fiscal, considerando 01 (um) plantão 
diário de 12h em dias úteis e 02 (dois) plantões diários de 12h em finais de semana e feriados. 
  
1.3. Após a conferência, o Gestor do Contrato atestará a medição mensal, comunicando à CONTRATADA, no 
prazo de até 03(três) dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado e, autorizando a emissão da 
correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados. 
 
1.4. As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE e apresentadas no Núcleo 
Compras e Contratos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, sito na Av. Prof. Mario 
Rubens Guimarães Montenegro, S/N, Distrito de Rubião Junior, Botucatu, Estado de São Paulo, CEP 18618-687 
ou pelo e-mail contratos-hcfmb@unesp.br. 
 
1.4.1. As faturas / notas fiscais deverão ser emitidas pela empresa adjudicatária - CONTRATADA contra o órgão 
participante - CONTRATANTE, e apresentada nas seguintes Instituições hospitalares, conforme abaixo 
relacionadas: 
 
a) DADOS PARA EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL: 
a1)Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 
Rua João Butignolli,s/n° – CEP 18.618-220 – Distrito de Rubião Junior  - Cidade: Botucatu/São Paulo 
CNPJ nº 46.230.439/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta 

mailto:contratos-hcfmb@unesp.br
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E-mail: nfs@famesp.org.br e  contratos-hcfmb@unesp.br. 
 
1.5.CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 
 
1.5.1.Pelo cumprimento do objeto desta contratação, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal 
correspondente ao honorário médico integral dos exames realizados conforme tabela de procedimentos do SUS, 
e 80% (oitenta por cento) do honorário médico estipulado em tabela de saúde suplementar (convênios) ou 
exames particulares, em tabela definida pelo hospital, no horário até às 18 horas. 
 
1.5.2. Após esse horário, bem como nos finais de semana e feriados, será pago o valor de um plantão à distância, 
pelo período de 12 horas, razão pela qual não será pago honorário médico dos procedimentos SUS e CONVÊNIOS 
realizados no período de vigência do plantão. 
 
1.6.MÊS DE REFERÊNCIA DOS PREÇOS 
 
1.6.1.Os valores a serem apresentados na Proposta devem estar referidos ao mês de apresentação da proposta 
de preços, que será considerado como o mês de referência dos preços. 
 
1.7.SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

 
1.7.Em decorrência da suspensão dos serviços por motivos de quebra ou manutenção dos equipamentos 
indispensáveis à realização dos exames, fica a Contratante obrigada a conceder o pagamento referente aos dias 
suspensos. A produtividade será apurada através da média do faturamento dos últimos 03 (três) meses, 
proporcionais ao número de dias de paralização/suspensão do atendimento. 
 
XX. FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
1. O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia subsequente à emissão da Nota Fiscal/fatura, sempre de 
acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade e após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s), por 
intermédio de crédito em conta corrente da participante vencedora junto ao BANCO SANTANDER S/A OU 
BANCO DO BRASIL S/A. 
 
2.Junto com a nota fiscal deverão ser apresentados os documentos abaixo relacionados: 

 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais 
(inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
 
b) Cópia do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com a validade em vigor; 
 
c) Cópia de registro dos empregados, guias de recolhimento da Previdência Social (GPS), guia do recolhimento 
do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP) e folha de pagamento. 
3. Em caso de irregularidade(s) no(s) serviço(s) prestado(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento 
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 
 
4. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão participante, o pagamento 
deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
5. O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio 
porcento) ao mês e calculado pro-rata tempore em relação ao atraso verificado. 
 

mailto:nfs@famesp.org.br
mailto:contratos-hcfmb@unesp.br
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6. A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua apresentação com 
incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os 
atrasos e/ou as incorreções verificadas. 

 
7. Será vedada a colocação da duplicata em cobrança ou sua negociação junto às instituições financeiras (cláusula 
não à ordem) ou com outras empresas. 

 
8. Na hipótese de divergência entre os valores constantes da fatura com o estipulado em contrato, a 
CONTRATANTE poderá glosar da nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA os valores apontados como 
indevidos, mediante a respectiva demonstração. Em caso de devolução de fatura, a reapresentação será 
considerada como nova solicitação. 
 
9). A CONTRATANTE só efetivará o pagamento das obrigações decorrentes do presente contrato, caso a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as 
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União e o Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, estejam em 
vigor, e anexadas à nota fiscal. 
 
XXI – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1. Os serviços serão executados de acordo com as especificações constantes do Projeto Básico. 
2. A prestação de serviço terá como foco principal a realização de exames diagnósticos e terapêuticos na área de 
cardiologia intervencionista, em regime eletivo (com agendamento prévio) e em caráter de urgência e 
emergência.  
3. A disponibilidade da equipe deve ser integral, 24 horas por dia e os 365 dias do ano para o cumprimento de 
toda a agenda de exames eletivos e de urgência/emergência. Entende-se por exames eletivos todos aqueles com 
agendamento prévio (ambulatoriais ou pacientes internados em outras instituições); os exames de urgência 
referem-se às solicitações de pacientes internados no Hospital (unidades de terapia intensiva, enfermarias e 
pronto-socorro) e os exames de emergência dizem respeito aos procedimentos realizados em casos de risco 
iminente de morte ou lesão permanente.  
4. Os exames eletivos e aqueles em caráter de urgência abrangerão o horário até às 18h, podendo também ser 
realizados exames de emergência neste horário. Após esse horário, serão realizados somente exames em regime 
de emergência, em caráter de plantão médico à distância, enquadrando-se também aquelas solicitações aos 
finais de semana e nos feriados regionais, estaduais ou nacionais nos meses correspondentes, durante o dia todo 
(24h).  
5. Os exames diagnósticos correspondem à realização do cateterismo cardíaco direito e/ou esquerdo, com o 
estudo das câmaras cardíacas, circulação pulmonar, anatomia coronariana e estudos angiográficos da circulação 
sistêmica. Envolvem também o estudo das doenças cardíacas estruturais, congênitas ou adquiridas, com o pleno 
conhecimento das tecnologias que possibilitam a melhor avaliação possível, anatômica e/ou funcional das 
anormalidades cardíacas. 
6. Os exames terapêuticos correspondem à correção das anormalidades dos vasos ou câmaras cardíacas que 
estão sob o escopo de tratamento endovascular ou percutâneo na cardiologia intervencionista, com pleno 
domínio das tecnologias disponíveis para tal. 
7. Estima-se que será necessária a disponibilização pela CONTRATADA de, no mínimo, dois médicos cardiologistas 
intervencionistas com habilitação e titulação reconhecidas pelos órgãos médicos nacionais (Sociedade Brasileira 
de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista) para execução dos serviços nos horários 
descritos. 
8. Exames eletivos e em caráter de urgência e emergência serão realizados nos dias úteis, das 07:00h até as 
18:00h.  
9. Os exames em caráter de emergência poderão ser realizados, também, das 18:00h às 07:00h, e nos dias não 
úteis, durante o dia todo (24horas) 
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10. A CONTRATADA deverá prestar assistência médica a todos os pacientes na forma individualizada, podendo 
ser realizada em conjunto com outro profissional médico que pertença ao corpo clínico dessa Instituição e/ou 
com outros profissionais que compõem a equipe. 
11. Aos médicos contratados cabe: 
11.1. ao desempenhar as atividades e atos médicos, obedecer às normas estabelecidas pelos Conselhos Regional, 
Federal e Estadual de Medicina assim como ao Regimento Interno do Corpo Médico e do Regulamento do 
HCFMB; 
11.2. registrar no PEP (prontuário eletrônico de pacientes) os atendimentos realizados, com as informações 
completas de cada paciente, de forma clara e precisa, realizada pelo profissional responsável pelo atendimento; 
11.3. aderir à Política Nacional de Humanização e a melhoria de qualidade da assistência, de acordo com normas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
11.4. não cobrar qualquer serviço médico-hospitalar ou complemento de assistência devida ao paciente, em 
razão do presente contrato, sob pena de responsabilização.  
11.5. é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a organização da Escala de Profissionais para atuarem no 
objeto do contrato, devendo apenas informar essa escala à CONTRATANTE para o acesso ao ambiente hospitalar 
para a execução dos serviços ora contratados. 
11.6. Cabe à CONTRATADA preencher toda documentação referente ao atendimento prestado ao paciente, de 
forma clara e correta, bem como os documentos necessários ao correto e legítimo processo de faturamento ao 
convênio, quando este existir. 
 
XII - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
Cabe à CONTRATADA: 
  
12.1.zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários; 
12.2.designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade 
técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE; 
12.3.cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução 
dos serviços; 
12.4.manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
12.5.dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução 
dos serviços; 
12.6.prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as 
reclamações sobre seus serviços; 
12.7.responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do 
CONTRATANTE em seu acompanhamento;  
12.8.responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993; 
12.9.manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente; 
12.10.substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE; 
12.11.arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados 
durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE; 
12.12.apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e de 
quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e 
previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de 
serviços objeto deste contrato; 
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12.13.identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 
similares de propriedade do CONTRATANTE; 
12.14.obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à 
guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços; 
12.15.implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira 
a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta; 
12.16.guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar 
conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou 
inadequada utilização; 
12.17.manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em 
perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os 
equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 
12.18.submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços 
realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 
12.19.fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual 
adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização; 
12.20.prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase de 
habilitação, a título de qualificação técnica, quando exigida. 
12.21.fornecer ao HCFMB a documentação de todos os membros da equipe médica para realização de cadastro 
e evidência de competência e legalidade do exercício profissional, bem como realizar todos os procedimentos 
necessários à análise ético-profissional, cadastro no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e 
seguimento das normas existentes para autorização da prestação de serviço médico assistencial; 
12.22.todos os profissionais que irão atuar na Instituição deverão, obrigatoriamente, preencher a Ficha Cadastral 
de Profissionais no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e apresentarem documentação 
para inclusão no Corpo Clínico do HCFMB; 
12.23.informar os profissionais que vierem a integrar o seu quadro, no decorrer da vigência contratual, 
destinados à prestação do serviço contratado para que sejam previamente avaliados e aprovados pelo HCFMB 
quanto à qualificação técnica;  
12.24.providenciar e manter atualizadas a documentação necessária à execução dos serviços objeto do presente 
contrato; 
12.25.cumprir integralmente as condições e prazos estabelecidos nos itens do Contrato e de seus anexos, 
disponibilizando diariamente equipe médica para realização de exames diagnósticos e terapêuticos na área de 
cardiologia intervencionista, no Setor de Hemodinâmica e Angiografia no HCFMB. 
12.26.zelar por todos os equipamentos de propriedade do CONTRATANTE utilizados para a execução dos serviços 
contratados, fazendo uso dos mesmos somente dentro das especificações técnicas recomendadas pelos 
fabricantes. 
12.27.declarar por escrito, caso a CONTRATADA não mantenha empregados celetistas prestando serviços nas 
dependências da CONTRATANTE. 
12.28.na hipótese da CONTRATADA designar profissionais autônomos para a prestação de serviços objeto do 
presente, ficará a mesma obrigada a declarar tal condição por escrito, obrigando-se ainda a apresentar a 
CONTRATANTE os seguintes documentos: Comprovante de inscrição dos profissionais autônomos junto ao INSS; 
Comprovante dos recolhimentos previdenciários dos profissionais autônomos; 
12.29.declarar expressamente que tem conhecimento do teor da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho 
e que responderá perante a CONTRATANTE pelo pagamento de todas as verbas, encargos e reflexos decorrentes 
de eventual condenação em processo trabalhista promovido por qualquer de seus empregados, propostos ou 
prestadores de serviços. 
12.30.declarar expressamente que reconhecerá como seu eventual valor que for apurado em execução do 
processo trabalhista promovido por seus empregados, prepostos ou prestadores de serviços, bem como valor 
que for objeto de acordo, e, ainda, eventuais honorários advocatícios do autor da ação, sendo que se 
compromete a pagar os valores no exato momento de sua exigência. 
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12.31.correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos causados 
por ela ou seu proposto ao Hospital ou a terceiros em decorrência da execução os serviços objeto do presente 
contrato, seja por negligência, imprudência ou imperícia, reservado ao CONTRATANTE o direito de descontar de 
qualquer crédito devido à CONTRATADA a importância necessária ao ressarcimento de tais danos ou prejuízos. 
12.32.fica vedado à CONTRATADA o uso, em material de divulgação de seus serviços ou outros meios correlatos, 
da imagem e do nome da CONTRATANTE, sem que haja prévia e expressa autorização da Superintendência do 
HCFMB para tal fim. 
12.33.a CONTRATADA se obriga a manter rigoroso critério de encaminhamento para regime de internação dos 
pacientes, de sorte a evitar que os mesmos sejam obrigados a dirigir-se a outros locais para atendimento, que 
não o estabelecimento hospitalar da CONTRATANTE. 
12.34.a responsabilidade técnica e profissional pela prestação de serviços, bem como civil e criminal, junto a 
Órgãos e Poderes competentes, serão exclusivos da CONTRATADA, que, em contrapartida, gozará de ampla 
liberdade profissional ressalvando-se a abordagem, junto ao Diretor Clinico e/ou Diretor de Assistência Médica, 
quanto a aspectos médicos e éticos que se envolvam com a prestação dos serviços, abordagem esta que não 
implica em qualquer subordinação jurídica de natureza celetista. 
12.35.a CONTRATADA terá ampla liberdade profissional dentro de sua especialidade, devendo, todavia, respeitar 
integralmente todas as normas das Associações de Classe e do Conselho Regional de Medicina, mormente o 
Código de Ética Médica vigente e as diretrizes constantes do Regimento Interno do Corpo Médico e do 
Regulamento do Hospital. 
12.36.a CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento do que dispõe a legislação relativa ao uso de 
equipamento de informática, bem como dos aplicativos necessários, razão pela qual se obriga a utilizar nas 
dependências do estabelecimento hospitalar apenas equipamentos e softwares devidamente licenciados e 
registrados.  
12.37.todas as ações e atividades realizadas deverão ser registradas no sistema MV e/ou nos Sistemas de 
Informação de Saúde do Ministério da Saúde, em documentos próprios, contendo identificação completa do 
executor e do paciente, data, horário e assinatura do responsável; para confronto com os valores cobrados na 
fatura. 
12.38. O controle de prestação de serviços se fará por meio de relatório mensal das atividades, avaliado e 
assinado pela Diretoria de Assistência à Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, 
ou a outro por ela designado, sendo entregue juntamente com a nota fiscal, à Superintendência do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, para as devidas providências quanto ao pagamento da 
contratada. O pagamento mensal previsto ficará suspenso enquanto o relatório médico e a nota fiscal não forem 
entregues. 
 
XXIII – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE, obriga-se a: 
 
1. exercer a fiscalização dos serviços, designando servidor responsável pelo acompanhamento da execução 
contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA; 
2.fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto do contrato; 
3.efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste; 
4.permitir aos profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas na execução deste contrato, 
observadas as normas de segurança. 
5.fornecer todos os equipamentos, materiais e medicamentos necessários para a perfeita execução dos 
serviços, inclusive salas de cirurgias adequadas, seus periféricos, profissionais técnicos devidamente habilitados 
para suporte aos procedimentos, ou seja, todo o necessário para a efetiva prestação dos serviços. Em caso de 
inoperância de qualquer equipamento que inviabilize a realização dos exames, fica fixada multa, conforme 
disposição na cláusula XV. 
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6.a CONTRATANTE se compromete a manter toda infraestrutura e instalações apropriadas para atendimento e 
internação dos pacientes, permitindo que os serviços da CONTRATADA possam ser prestados com zelo e 
competência profissional.  
 
XXIV. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
1. O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados por intermédio do gestor do contrato de 
modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas. 
 
1.2.A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, inclusive quando resultantes de utilização 
de pessoal inadequado ou sem a qualificação técnica necessária, inexistindo, em qualquer hipótese, 
corresponsabilidade por parte do CONTRATANTE. 
 
1.3.A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não exime a 
CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas no contrato e seus anexos. 
 
XXV. GARANTIA CONTRATUAL: 
1. A garantia para a execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu valor total, a ser depositada na 
Seção de Compras da Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, até a data da assinatura do 
contrato. 
 
1.1. A não prestação de garantia significa o descumprimento integral das obrigações, situando-se como recusa 
injustificada para a formalização contratual, sujeitando a proponente adjudicatária às sanções estabelecidas na 
Clausula XXVI e subitens. 
 
2. A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro, título da dívida pública, fiança bancária ou 
seguro garantia, assegurando o pagamento de:  
 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
d obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando 
couber; 
 
2.2. Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública, a proponente adjudicatária deverá apresentar, no 
ato do depósito, relação dos mesmos, constando o número e valor nominal de cada um. 
2.3.A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nos subitens 
do item 2. 
 
3. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a 
proponente adjudicatária, por meio de correspondência com aviso de recebimento, para complementar o valor, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sujeição às sanções previstas na Clausula XXVI e subitens. 
 
4. Poderá o órgão participante descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida. 
 
5. A garantia prestada pela proponente adjudicatária será liberada ou restituída 02 (dois) anos após o 
CUMPRIMENTO INTEGRAL do objeto do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo 
Índice CDI (Certificado de Depósito Interbancário). 
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5.1. Ao entregar a garantia, o participante deve atentar-se para sua validade de 02 (dois) anos após o término 
do contrato, principalmente nos casos de seguro garantia; 
5.2. Todas as vezes que for necessária realização de termos aditivos ao contrato a garantia contratual deverá ser 
atualizada; 
 
5.3. A liberação ou restituição da garantia não isenta a proponente adjudicatária das responsabilidades, nos 
termos das prescrições legais. 
 
XXVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1. Poderá ficar impedido de licitar e contratar com a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E 
HOSPITALAR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 
a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal Nº 10.520, de 
17/7/2002, publicada no DOU. de 18 / 7/ 2002, c/c o artigo 15 da Resolução do Comitê Estadual De Gestão 
Pública – CEGP – 10, de 19 / 11 / 2002, publicada no DOE. de 20 / 11 / 2002. 
 
2.A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das demais 
cominações legais contempladas na Lei Federal Nº 8.666 de 21/06/1.993, e nas aplicações de multas conforme 
prevê o ANEXO XI - DAS REGRAS DE PROCEDIMENTO Nº 01/2011 de 04/10/2011. 
 
3. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), 
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem 
como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) 
proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela(s) 
inadimplente(s). 
 
4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado 
e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo. 
 
XXVII – DA SUBCONTRATAÇÃO  
1. Não será permitida a transferência ou subcontratação total ou parcial dos serviços contratados, sob pena de 
rescisão contratual, salvo mediante autorização expressa da Contratante. 
 
XXVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. As participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Fundação para 
o Desenvolvimento Médico e Hospitalar não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
2.A participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará na imediata desclassificação da participante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido 
a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
3. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar. 
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5. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou 
informações que deveriam constar no ato da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO. 

 
6. As participantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação /inabilitação. 

 
7. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento dA participante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 
8. As normas que disciplinam este PREGÃO ELETRÔNICO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as participantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as participantes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo. 
 
10. A participação da participante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste 
Edital. 
 
11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro ao contrário. 
 
12. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá, solicitar 
informações, esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO ELETRÔNICO, por meio eletrônico, 
via internet, no endereço indicado no edital do e-mail compraeletronica@famesp.org.br, ou protocolado junto 
a Seção de Compras, situada a Rua João Butignoli, s/nº - Distrito de Rubião Junior – Botucatu/SP, CEP. 18.618-
220, telefone (14) 3881-4811 ou fax (14) 3881-4811. 
 
13. Não serão conhecidas as impugnações, bem como os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
participante. 
 
14. O Edital encontra-se disponível no site www.compraeletronica.famesp.org.br, ou na Seção de Compras, 
situada a Rua João Butignoli, s/nº - Distrito de Rubião Junior – Botucatu/SP, CEP. 18.618-220. 
 
15.Todos os documentos solicitados (proposta, documentação e habilitação) da(s) empresa(as) vencedora(as) 
deverão ser encaminhados ao Pregoeiro no original ou cópia autenticada, para a Seção de Compras, situada na 
Rua João Butignoli, s/nº - Distrito de Rubião Junior – Botucatu/SP, CEP. 18.618-220. Observado o prazo de 03 
(três) dias úteis, contados a partir da data da realização do PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
16. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em seus originais, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia 
simples a ser autenticada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais. 
17. Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório competente, com vistas à 
agilização dos procedimentos de análise da documentação. 
 
18. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das participantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 

mailto:compraeletronica@famesp.org.br
http://www.compraeletronica.famesp.org.br/
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19. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da participante, sendo vedada, sob 
qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação. 
 
20. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da participante,  com o número do CNPJ, inscrição 
estadual (se houver) e respectivo endereço, caso A participante seja filial, todos os documentos deverão ser 
apresentados no CNPJ da filial, exceto aqueles que são pertencentes exclusivamente a matriz. 
 
21. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do 
presente Edital e legislação pertinente. 
 
22. A Empresa adjudicatária deverá apresentar antes do início dos serviços a relação de pessoal que irá prestar 
os serviços na Instituição, acompanhada da respectiva Carteira Profissional, se for o caso, devendo 
obrigatoriamente a empresa fornecer os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus 
funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho. 
 
23 – Integram o presente Edital os anexos abaixo relacionados: 
 
ANEXO I  DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 
 
ANEXO II PROJETO BÁSICO 
ANEXO III PROPOSTA /PLANILHA DE PREÇOS 
 
ANEXO IV CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
  
ANEXO V DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO 
 
ANEXO VI DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
ANEXO VII MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 
ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
ANEXO IX MINUTA DE CONTRATO  
ANEXO X ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 
ANEXO XI REGRAS DE PROCEDIMENTO Nº 01/2011, de 04/10/2011 
 
24. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Botucatu, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
    Botucatu, 16 de setembro de 2019. 
 
 

Prof. Dr. Trajano Sardenberg 
Diretor Vice  Presidente no exercício da Presidência 

FAMESP 
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ANEXO I 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2019-FAMESP/HC 

DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 
DESIGNAÇÃO Nº 005/2019-FAMESP 

 
Dispõe sobre a designação de funcionários para o exercício das atribuições de PREGOEIRO e membros de sua 
equipe de apoio, para atuação em PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019-FAMESP/HC – Processo nº 13.022/2019-
FAMESP/HC, a ser realizado na Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar. 

 
O DIRETOR VICE PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Artigo 34 do Estatuto Social da 
FAMESP, registrado em 05/05/2012, e tendo em vista o que consta do Regulamento de Compras, Obras e Serviços 
da FAMESP, expede a seguinte Portaria para: 
 
ARTIGO 1º - Fica designada como PREGOEIRA, para atuação em PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.022/2019-
FAMESP/HC no âmbito da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a Sra. MARIA LÚCIA ROMÃO, 
RG n.º 9.257.740. 
 
Parágrafo único - Nas faltas ou impedimentos do PREGOEIRA designada no caput deste artigo, as atribuições de 
PREGOEIRO serão desempenhadas pelo servidor Sr. Fernando de Souza Neto – RG nº 23.558.743-6. 
 
ARTIGO 2º - Ficam designados como Membros de Equipe de Apoio da Pregoeira, para assuntos técnicos, os 
servidores abaixo relacionados: 
Membros:   

Fernando de Souza Neto RG n.º 23.558.743.6  
Evandro Nunes Martins Mioni RG nº 33.412.140-1 

 
ARTIGO 3º - Ficam designados como Membros de Equipe de Apoio técnico da Pregoeira os servidores abaixo 
relacionados: 
Membros:    

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU 
Dra. Erika V. Paiva Ortolan 
Dr. André Luis Balbi 
Luciane Soares  

Diretora de Assistência à Saúde 
Chefe de Gabinete da Autarquia 
Supervisor 

RG: 23.173.606-X 
RG: 13.241.922 
RG: 17.225.738-4 

 
ARTIGO4º - A Pregoeira e os Membros da Equipe de Apoio são designados por este ato para realizar licitação 
para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de Cardiologia 
intervencionista, especificamente no Setor de Hemodinâmica e Angiografia, compreendendo a realização de 
exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA e conforme especificado no Projeto Básico, pelo 
período de 12 meses 
 
ARTIGO 5º - Esta designação entrará em vigor na data de sua assinatura. 
 

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, aos 16 de setembro de 2019. 
 

Prof. Dr. Trajano Sardenberg 
Diretor Vice  Presidente no exercício da Presidência 

FAMESP 
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ANEXO II 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2019-FAMESP/HC 

PROJETO BÁSICO 
 

1.OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de cardiologia 
intervencionista, especificamente no Setor de Hemodinâmica e Angiografia, compreendendo a realização de 
exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, conforme as especificações descritas neste Projeto Básico. 

1.1) - A execução dos serviços será por execução indireta, ficando a CONTRATADA responsável pela execução 
integral dos serviços contratados. 

2. Quantidade mensal de procedimentos estimada: 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

QUANTIDADE 

MENSAL 

ESTIMADA 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA 2 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS 10 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE STENT 30 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRIMÁRIA 12 

ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO (C/ IMPLANTE DE stent) 1 

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE SISTEMA CARDIOVASCULAR POR TECNICAS 
HEMODINAMICAS 1 

VALVULOPLASTIA PULMONAR PERCUTANEA 1 

QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DE CARCINOMA HEPÁTICO 8 

CATETERISMO CARDIACO 165 

ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER (POR VASO) 12 

ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER (POR VASO) 
2 

PLANTÕES 
40 

 
3.LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão prestados no local abaixo designado: 

Unidade Endereço 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu - HCFMB 

Distrito de Rubião Junior, s/n – Botucatu - SP 

 
4.ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 
4.1.Os serviços serão executados de acordo com as especificações constantes deste Projeto Básico. 
4.2.A prestação de serviço terá como foco principal a realização de exames diagnósticos e terapêuticos na área 
de cardiologia intervencionista, em regime eletivo (com agendamento prévio) e em caráter de urgência e 
emergência.  
4.3.A disponibilidade da equipe deve ser integral, 24 horas por dia e os 365 dias do ano para o cumprimento de 
toda a agenda de exames eletivos e de urgência/emergência. Entende-se por exames eletivos todos aqueles com 
agendamento prévio (ambulatoriais ou pacientes internados em outras instituições); os exames de urgência 
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referem-se às solicitações de pacientes internados no Hospital (unidades de terapia intensiva, enfermarias e 
pronto-socorro) e os exames de emergência dizem respeito aos procedimentos realizados em casos de risco 
iminente de morte ou lesão permanente.  
4.3.Os exames eletivos e aqueles em caráter de urgência abrangerão o horário até às 18h, podendo também ser 
realizados exames de emergência neste horário. Após esse horário, serão realizados somente exames em regime 
de emergência, em caráter de plantão médico à distância, enquadrando-se também aquelas solicitações aos 
finais de semana e nos feriados regionais, estaduais ou nacionais nos meses correspondentes, durante o dia todo 
(24h).  
4.4.Os exames diagnósticos correspondem à realização do cateterismo cardíaco direito e/ou esquerdo, com o 
estudo das câmaras cardíacas, circulação pulmonar, anatomia coronariana e estudos angiográficos da circulação 
sistêmica. Envolvem também o estudo das doenças cardíacas estruturais, congênitas ou adquiridas, com o pleno 
conhecimento das tecnologias que possibilitam a melhor avaliação possível, anatômica e/ou funcional das 
anormalidades cardíacas. 
4.5.Os exames terapêuticos correspondem à correção das anormalidades dos vasos ou câmaras cardíacas que 
estão sob o escopo de tratamento endovascular ou percutâneo na cardiologia intervencionista, com pleno 
domínio das tecnologias disponíveis para tal. 
4.6.Estima-se que será necessária a disponibilização pela CONTRATADA de, no mínimo, dois médicos 
cardiologistas intervencionistas com habilitação e titulação reconhecidas pelos órgãos médicos nacionais 
(Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista) para execução dos 
serviços nos horários descritos. 
4.7.Exames eletivos e em caráter de urgência e emergência serão realizados nos dias úteis, das 07:00h até as 
18:00h.  
4.8.Os exames em caráter de emergência poderão ser realizados, também, das 18:00h às 07:00h, e nos dias não 
úteis, durante o dia todo (24horas) 
4.9.A CONTRATADA deverá prestar assistência médica a todos os pacientes na forma individualizada, podendo 
ser realizada em conjunto com outro profissional médico que pertença ao corpo clínico dessa Instituição e/ou 
com outros profissionais que compõem a equipe. 
4.10. Aos médicos contratados cabe: 

4.10.1.ao desempenhar as atividades e atos médicos, obedecer às normas estabelecidas pelos Conselhos 
Regional, Federal e Estadual de Medicina assim como ao Regimento Interno do Corpo Médico e do Regulamento 
do HCFMB; 
4.10.2.registrar no PEP (prontuário eletrônico de pacientes) os atendimentos realizados, com as informações 
completas de cada paciente, de forma clara e precisa, realizada pelo profissional responsável pelo atendimento; 
4.10.3.aderir à Política Nacional de Humanização e a melhoria de qualidade da assistência, de acordo com 
normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
4.10.4.não cobrar qualquer serviço médico-hospitalar ou complemento de assistência devida ao paciente, em 
razão do presente contrato, sob pena de responsabilização.  
4.10.5.É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a organização da Escala de Profissionais para atuarem 
no objeto do contrato, devendo apenas informar essa escala à CONTRATANTE para o acesso ao ambiente 
hospitalar para a execução dos serviços ora contratados. 
4.10.6.Cabe à CONTRATADA preencher toda documentação referente ao atendimento prestado ao paciente, de 
forma clara e correta, bem como os documentos necessários ao correto e legítimo processo de faturamento ao 
convênio, quando este existir. 
 
5.CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 
5.1. A licitante vencedora deverá apresentar, para fins de contratação, os seguintes documentos: 

a. Relação explícita dos profissionais médicos que prestarão os serviços. 
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b. Todos os profissionais médicos devem apresentar documento comprobatório habilitando-os nas 
especialidades inerentes ao objeto contratado. A habilitação deve ser comprovada por registro no cadastro 
de especialistas dos respectivos Conselhos Federal e Regional de Medicina.  

c. Comprovação de que tais médicos fazem parte do quadro permanente da licitante, mediante registro em 
carteira, contrato de trabalho, ficha de registro da licitante ou contrato social. 

d. Na hipótese da CONTRATADA designar profissionais autônomos para a prestação de serviços, ficará a mesma 
obrigada a declarar tal condição por escrito, obrigando-se ainda a apresentar à CONTRATANTE o 
comprovante de inscrição dos profissionais autônomos junto ao INSS. 

 
6.OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
Cabe à CONTRATADA: 
 
6.1.zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários; 
6.2.designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade 
técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE; 
6.3.cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução 
dos serviços; 
6.4.manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
6.5.dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos 
serviços; 
6.6.prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações 
sobre seus serviços; 
6.7.responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do 
CONTRATANTE em seu acompanhamento;  
6.8.responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993; 
6.9.manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente; 
6.10.substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE; 
6.11.arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados 
durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE; 
6.12.apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação 
das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e 
previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de 
serviços objeto deste contrato; 
6.13.identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 
similares de propriedade do CONTRATANTE; 
6.14.obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à 
guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços; 
6.15.implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira 
a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta; 
6.16.guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar 
conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou 
inadequada utilização; 
6.17.manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas 
condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos 
elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 
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6.18.submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços 
realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 
6.19.fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual adequados 
à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização; 
6.20.prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase de habilitação, 
a título de qualificação técnica, quando exigida. 
6.21.fornecer ao HCFMB a documentação de todos os membros da equipe médica para realização de cadastro e 
evidência de competência e legalidade do exercício profissional, bem como realizar todos os procedimentos 
necessários à análise ético-profissional, cadastro no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e 
seguimento das normas existentes para autorização da prestação de serviço médico assistencial; 
6.22.todos os profissionais que irão atuar na Instituição deverão, obrigatoriamente, preencher a Ficha Cadastral 
de Profissionais no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e apresentarem documentação 
para inclusão no Corpo Clínico do HCFMB; 
6.23.informar os profissionais que vierem a integrar o seu quadro, no decorrer da vigência contratual, destinados 
à prestação do serviço contratado para que sejam previamente avaliados e aprovados pelo HCFMB quanto à 
qualificação técnica;  
6.24.providenciar e manter atualizadas a documentação necessária à execução dos serviços objeto do presente 
contrato; 
6.25.cumprir integralmente as condições e prazos estabelecidos nos itens do Contrato e de seus anexos, 
disponibilizando diariamente equipe médica para realização de exames diagnósticos e terapêuticos na área de 
cardiologia intervencionista, no Setor de Hemodinâmica e Angiografia no HCFMB. 
6.26.zelar por todos os equipamentos de propriedade do CONTRATANTE utilizados para a execução dos serviços 
contratados, fazendo uso dos mesmos somente dentro das especificações técnicas recomendadas pelos 
fabricantes. 
6.27.declarar por escrito, caso a CONTRATADA não mantenha empregados celetistas prestando serviços nas 
dependências da CONTRATANTE. 
6.28.na hipótese da CONTRATADA designar profissionais autônomos para a prestação de serviços objeto do 
presente, ficará a mesma obrigada a declarar tal condição por escrito, obrigando-se ainda a apresentar a 
CONTRATANTE os seguintes documentos: Comprovante de inscrição dos profissionais autônomos junto ao INSS; 
Comprovante dos recolhimentos previdenciários dos profissionais autônomos; 
6.29.declarar expressamente que tem conhecimento do teor da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e 
que responderá perante a CONTRATANTE pelo pagamento de todas as verbas, encargos e reflexos decorrentes 
de eventual condenação em processo trabalhista promovido por qualquer de seus empregados, propostos ou 
prestadores de serviços. 
6.30.declarar expressamente que reconhecerá como seu eventual valor que for apurado em execução do 
processo trabalhista promovido por seus empregados, prepostos ou prestadores de serviços, bem como valor 
que for objeto de acordo, e, ainda, eventuais honorários advocatícios do autor da ação, sendo que se 
compromete a pagar os valores no exato momento de sua exigência. 
6.31.correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos causados 
por ela ou seu proposto ao Hospital ou a terceiros em decorrência da execução os serviços objeto do presente 
contrato, seja por negligência, imprudência ou imperícia, reservado ao CONTRATANTE o direito de descontar de 
qualquer crédito devido à CONTRATADA a importância necessária ao ressarcimento de tais danos ou prejuízos. 
6.32.fica vedado à CONTRATADA o uso, em material de divulgação de seus serviços ou outros meios correlatos, 
da imagem e do nome da CONTRATANTE, sem que haja prévia e expressa autorização da Superintendência do 
HCFMB para tal fim. 
6.33.a CONTRATADA se obriga a manter rigoroso critério de encaminhamento para regime de internação dos 
pacientes, de sorte a evitar que os mesmos sejam obrigados a dirigir-se a outros locais para atendimento, que 
não o estabelecimento hospitalar da CONTRATANTE. 
6.34.a responsabilidade técnica e profissional pela prestação de serviços, bem como civil e criminal, junto a 
Órgãos e Poderes competentes, serão exclusivos da CONTRATADA, que, em contrapartida, gozará de ampla 
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liberdade profissional ressalvando-se a abordagem, junto ao Diretor Clinico e/ou Diretor de Assistência Médica, 
quanto a aspectos médicos e éticos que se envolvam com a prestação dos serviços, abordagem esta que não 
implica em qualquer subordinação jurídica de natureza celetista. 
6.35.a CONTRATADA terá ampla liberdade profissional dentro de sua especialidade, devendo, todavia, respeitar 
integralmente todas as normas das Associações de Classe e do Conselho Regional de Medicina, mormente o 
Código de Ética Médica vigente e as diretrizes constantes do Regimento Interno do Corpo Médico e do 
Regulamento do Hospital. 
6.36.a CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento do que dispõe a legislação relativa ao uso de 
equipamento de informática, bem como dos aplicativos necessários, razão pela qual se obriga a utilizar nas 
dependências do estabelecimento hospitalar apenas equipamentos e softwares devidamente licenciados e 
registrados.  
6.37.todas as ações e atividades realizadas deverão ser registradas no sistema MV e/ou nos Sistemas de 
Informação de Saúde do Ministério da Saúde, em documentos próprios, contendo identificação completa do 
executor e do paciente, data, horário e assinatura do responsável; para confronto com os valores cobrados na 
fatura. 
6.38. O controle de prestação de serviços se fará por meio de relatório mensal das atividades, avaliado e assinado 
pela Diretoria de Assistência à Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, ou a outro 
por ela designado, sendo entregue juntamente com a nota fiscal, à Superintendência do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu, para as devidas providências quanto ao pagamento da contratada. O 
pagamento mensal previsto ficará suspenso enquanto o relatório médico e a nota fiscal não forem entregues. 
 
7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE, obriga-se a: 
 
7.1.exercer a fiscalização dos serviços, designando servidor responsável pelo acompanhamento da execução 
contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA; 
7.2.fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto do contrato; 
7.3.efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste; 
7.4.permitir aos profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas na execução deste contrato, 
observadas as normas de segurança. 
7.5.fornecer todos os equipamentos, materiais e medicamentos necessários para a perfeita execução dos 
serviços, inclusive salas de cirurgias adequadas, seus periféricos, profissionais técnicos devidamente habilitados 
para suporte aos procedimentos, ou seja, todo o necessário para a efetiva prestação dos serviços. Em caso de 
inoperância de qualquer equipamento que inviabilize a realização dos exames, fica fixada multa, conforme 
disposição na cláusula XV. 
7.6.a CONTRATANTE se compromete a manter toda infraestrutura e instalações apropriadas para atendimento 
e internação dos pacientes, permitindo que os serviços da CONTRATADA possam ser prestados com zelo e 
competência profissional.  
 
8.FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1.O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados por intermédio do gestor do contrato de 
modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas. 
 
8.2.A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, inclusive quando resultantes de utilização 
de pessoal inadequado ou sem a qualificação técnica necessária, inexistindo, em qualquer hipótese, 
corresponsabilidade por parte do CONTRATANTE. 
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8.3.A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não exime a 
CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas no contrato e seus anexos. 
 
9.PREPOSTO 

 
9.1.A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração do HCFMB durante o período de vigência 
do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado 
mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos 
dados relacionados à sua qualificação profissional. 
9.2.O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às ações administrativas da prestação dos 
serviços, às faturas dos serviços prestados e demais demandas surgidas na execução do contrato. 
9.3.A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 
9.4.O preposto deverá manter contato com o Gestor do contrato, com o objetivo de sanar qualquer demanda 
relacionada ao objeto do contrato. 
9.5.Disponibilizar número de telefone móvel e e-mail de seu preposto, de forma que possibilite contato imediato 
com a Fiscalização do contrato, sempre que necessário.  
9.6.Sempre que houver, por qualquer motivo, mudança de preposto, a CONTRATADA fica obrigada a informar 
ao CONTRATANTE observando as mesmas formalidades exigidas quando da primeira apresentação do preposto. 
 
10.MEDIÇÕES PARA FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 
10.1.Será designado um funcionário do HCFMB para acompanhamento e avaliação da produção dos serviços 
executados. 
10.2.Os serviços executados serão objeto de medição mensal, de acordo com os seguintes procedimentos:  
10.3.A CONTRATADA apresentará mensalmente, relatório com as atividades realizadas, na data e no formato 
estipulados pelo Departamento de Assistência em Saúde do HCFMB, o qual validará as informações para efeito 
de emissão de nota fiscal para pagamento dos serviços.  
10.4.A produtividade dos procedimentos SUS será validada pela CONTRATANTE, através do Departamento de 
Auditoria do HCFMB, tendo como base os procedimentos de cardiologia intervencionista efetivamente 
realizados e registrados no Sistema de Informações do HCFMB, na fatura de 02 (duas) competências anteriores, 
por ser este o prazo de pagamento do SUS.  Sendo que a CONTRATADA receberá o mês/competência, em 30 
(trinta) dias após o respectivo repasse correspondente, realizado pelo SUS, sem qualquer acréscimo. 
10.5.A produtividade dos procedimentos CONVÊNIOS será validada pela CONTRATANTE, através da área de 
Convênios do HCFMB, tendo como base as contas pagas na competência da emissão da Nota Fiscal.   
10.6.A CONTRATADA apresentará ao Gestor do Contrato, a quantidade de plantões de disponibilidade à 
distância, realizada no fechamento do mês anterior à emissão da Nota Fiscal, considerando 01 (um) plantão 
diário de 12h em dias úteis e 02 (dois) plantões diários de 12h em finais de semana e feriados.  
10.7.Após a conferência, o Gestor do Contrato atestará a medição mensal, comunicando à CONTRATADA, no 
prazo de até 03(três) dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado e, autorizando a emissão da 
correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados. 
10.8.As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE e apresentadas no Núcleo 
Compras e Contratos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, sito na Av. Prof. Mario 
Rubens Guimarães Montenegro, S/N, Distrito de Rubião Junior, Botucatu, Estado de São Paulo, CEP 18618-687 
ou pelo e-mail contratos-hcfmb@unesp.br. 
 
11. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

 
11.1. Pelo cumprimento do objeto desta contratação, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal 
correspondente ao honorário médico integral dos exames realizados conforme tabela de procedimentos do SUS, 

mailto:contratos-hcfmb@unesp.br
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e 80% (oitenta por cento) do honorário médico estipulado em tabela de saúde suplementar (convênios) ou 
exames particulares, em tabela definida pelo hospital, no horário até às 18 horas. 
 
11.2. Após esse horário, bem como nos finais de semana e feriados, será pago o valor de um plantão à distância, 
pelo período de 12 horas. 
 
12. MÊS DE REFERÊNCIA DOS PREÇOS 
 
12.1. Os valores a serem apresentados na Proposta devem estar referidos ao mês de apresentação da proposta 
de preços, que será considerado como o mês de referência dos preços. 
 
13. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1.Em decorrência da suspensão dos serviços por motivos de quebra ou manutenção dos equipamentos 
indispensáveis à realização dos exames, fica a Contratante obrigada a conceder o pagamento referente aos dias 
suspensos. A produtividade será apurada através da média do faturamento dos últimos 03 (três) meses, 
proporcionais ao numero de dias de paralização/suspensão do atendimento. 
 
14.CONFIDENCIALIDADE 
 
14.1.A empresa CONTRATADA, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, 
documentos, especificações técnicas ou comerciais, que em razão do presente contrato, venham a ter acesso ou 
conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, 
omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos dessa contratação, salvo se 
houver consentimento expresso do HCFMB. A responsabilidade da empresa com relação à quebra de sigilo será 
proporcional aos efeitos do prejuízo causado. 
 
15.DESPESAS 
 
15.1.As despesas pertinentes à execução do contrato, envolvendo além de outras, aquelas relativas aos encargos 
trabalhistas e previdenciários, seguros, alimentação, tributos, serão de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA. 
 
15.2.As despesas com transporte (terrestre e aéreo) da equipe de transplante serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
 

Botucatu, 16 de setembro   de 2019 
 
 
 

Prof. Dr. Trajano Sardenberg 
Diretor Vice  Presidente no exercício da Presidência 

FAMESP 
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ANEXO III 
PROCESSO Nº 13.022/2019-FAMESP/HC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 – FAMESP/HC 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 SERVIÇOS CONTRATADOS  

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de cardiologia intervencionista, especificamente no Setor 
de Hemodinâmica e Angiografia, compreendendo a realização de exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, conforme as especificações descritas neste Projeto Básico. 

-  A execução dos serviços será por execução indireta, ficando a CONTRATADA responsável pela execução integral dos serviços contratados. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 

- Os serviços serão realizados pela CONTRATADA nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB.  

 
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUANTIDADE 

MENSAL 

ESTIMADA 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA 
2 

  

ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS 
10 

  

ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE STENT 
30 

  

ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRIMÁRIA 
12 

  

ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO (C/ IMPLANTE DE stent) 
1 

  

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE SISTEMA CARDIOVASCULAR POR TECNICAS 
HEMODINAMICAS 1 

  

VALVULOPLASTIA PULMONAR PERCUTANEA 
1 

  

QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DE CARCINOMA HEPÁTICO 
8 

  

CATETERISMO CARDIACO 
165 

  

ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER (POR VASO) 
12 

  

ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER (POR VASO) 
2   

PLANTÕES 
40   

VALOR TOTAL    

 
Valor Mensal :R$__________________Valor Anual : R$____________ 
 
Obs: Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto 
do Contrato.  

 
DADOS DA PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL:_________ CNPJ:_________   ENDEREÇO COMPLETO: 
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias 
 
...................., de ......................................... de 2019. 
 

(carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
 

 Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da empresA participante. 

 A participante deve utilizar este anexo como modelo de referência. 
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ANEXO IV 
PROCESSO Nº 13.022/2019-FAMESP/HB 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019-FAMESP/HCFMB 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
Ref.: (identificação da licitação) 
 

........................................., inscrito no CNPJ nº...................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº........................ e do CPF nº............................, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
................................................. 

(data) 
.................................................... 

Assinatura do representante legal 
(Recomendação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

____________________________________________________________________________ 
ANEXO V 

PROCESSO Nº  13.022/2019-FAMESP/HB 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019-FAMESP/HCFMB 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
 

A Empresa _____________________________________ , sediada na rua ____________________ 
, no ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no 
___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, 
que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

__________, _____ de ______ de ______. 
 

________________________________ 
Assinatura do representante legal 

_____________________________________________________________________________________
ANEXO VI 

PROCESSO Nº 13.022/2019-FAMESP/HB 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019-FAMESP/HCFMB 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. 
 

A Empresa _____________________________________ , sediada na rua ____________________ , no ______ , 
__(cidade) __  ,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, 
por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA 
de fatos supervenientes à data de expedição do Certificado de Registro Cadastral apresentado, que 
impossibilitem sua habilitação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____ - ______ , pois que continuam satisfeitas 
as exigências previstas no art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

__________ _____ de ______ de ______. 
________________________________ 

 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 
PROCESSO Nº 13.022/2019-FAMESP 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 – FAMESP 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 

 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da 
matriz), inscrita no C.N.P.J./MF sob n.º ............ e Inscrição Estadual sob n.º ................., representada neste ato 
por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Senhor(a)..........................., portador(a) da Cédula de 
Identidade R.G. n.º ............. e C.P.F n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) 
Senhor(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade R.G. n.º ....................... e C.P.F. 
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) 
perante .................... (indicação do órgão participante), no que se referir ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019-
FAMESP/HCFMB, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO ELETRÔNICO, 
inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os 
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular 
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. A presente 
Procuração é válida até o dia ... . 
 
“No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, para o exercício do direito de preferência de que trata 
o subitem 19.13, deve-se acrescentar:” 
 
A empresa ........, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA ainda, sob as penas 
da lei, para fins do exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, 
que a mesma se qualifica como ...................... (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que possui 
os requisitos legais exigidos, em especial quanto ao seu art. 3º, para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte e que não se enquadra em nenhuma das condições previstas no parágrafo 4, artigo 
3º da referida lei. 
 
Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO VIII 
 

PROCESSO Nº 13.022/2019-FAMESP/HC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019-FAMESP/HC 

 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
Local e data 
 
À ............... (indicação do órgão participante) 
................... (Indicação da Cidade e Estado) 
 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2019-FAMESP/HC 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, c/c o art. 12, V, da 
Resolução CEGP-10 / 2002, a empresa ............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2019-FAMESP/HC, cujo objeto é prestação de serviços de 
............................................................................................................................................................................... 
 

...................., .... de ............. de 2019. 
 
 
......................................................................... 
Assinatura do representante legal     
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ANEXO IX 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 
PROCESSO: Nº   13.022/2019-FAMESP/HC 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 – FAMESP/HC 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço mensal 
 
PREÂMBULO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA  DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL 

CLÁUSULA TERCEIRA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

CLÁUSULA QUARTA PRAZO DE INICIO, VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO 

CLÁUSULA QUINTA LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

CLÁUSULA SEXTA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SÉTIMA PREÇO 

CLÁUSULA OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  

CLÁUSULA NONA FATURAMENTO E PAGAMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA FISCALIZAÇÃO / CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA TOLERÂNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA FORO 
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MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2019 – FAMESP/HC 
PROCESSO Nº 13.022/2019-FAMESP/HC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019– FAMESP/HC 
CONTRATANTE: ... 
CONTRATADA: ... 
 
OBJETO:  
 
Aos ... dias do mês de ... de ..., de um lado a Fundação par o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, situada na 
RuaJoão Butignolli, s/nº , Distrito de Rubião Junior, na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ. sob nº ... , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu ...., 
nome, RG n.º ... e CPF nº ... e, de outro, a empresa....... , com sede na Rua ... , inscrita no CNPJ/MF sob n.º ... , 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu (nome,  função,  RG,  CPF,  
do representante legal da empresa), de acordo com o que consta do Processo n.º 13.022/2019--FAMESP/HC, 
relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019-– FAMESP/HC, têm entre si justo e acertado este instrumento 
contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 

1.1.O presente instrumento objetiva a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos 
na área de Cardiologia intervencionista, especificamente no Setor de Hemodinâmica e Angiografia, 
compreendendo a realização  de exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, conforme 
especificado no projeto básico, pelo período de 12 meses, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA e 
conforme especificação no Anexo II – Projeto Básico. 
 
1.2.A execução dos serviços será por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, ficando 
a CONTRATADA responsável pela execução integral dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

2.1.Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da execução dos serviços, bem como para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos 
do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICONº005/2019-–FAMESP/HC, constantes do Processo n.º 13.022/2019-
FAMESP/HC, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA. 
 
2.2. A execução do CONTRATO será disciplinada por este EDITAL e seus elementos integrantes, pela Lei 
Federal n.º 10.520, de 17 / 7 / 2002, publicada no DOU de 18 / 7 / 2002 e Regras de Procedimentos da FAMESP. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1. As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar, onerando verba destinada ao Projeto 300 – Natureza da Despesa nº 
33903946 para o HCFMB, devidamente compromissados. 

CLÁUSULA QUARTA 
PRAZO DE INÍCIO, PRAZO DEVIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO 

 
1.3.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 
data da assinatura do Termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos no limite máximo de 



 Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

Rua João Butignolli, s/nº        CNPJ (M.F.) 46.230.439/0001-01 
Distrito de Rubião Junior – Botucatu - SP 

Fones: (0xx14) 3881 4811  Fax: (0xx14) 3881 4811 – ramal 110 ou 117 

Utilidade Pública: Federal /  Estadual /  Municipal  
 Home Page: http://www.famesp.org.br           e-mail: compras@famesp.org.br 

 
 

EDITAL PE Nº 005_2019_FAMESP_HC (Prestação Serviços Médicos para Cardiologia IntervencionistaHC)                                                                                          Lucia
  
   

35 

60(sessenta) meses nos termos e condições permitidos pela legislação vigente, desde que as partes se 
manifestem com antecedência de 60 (sessenta) dias para o término do prazo de vigência contratual. 
 
1.3.2. Prazo de início dos serviços na data da assinatura do contrato. 
 
1.3.3.Para o reajustamento dos preços unitários contratados deverá ser observada a legislação vigente, no 
mínimo após 12 (doze) meses de prestação efetiva dos serviços, mediante negociação entre as partes, sendo 
utilizado como parâmetro de reajuste a variação do IGP-M acumulado no período de 12 (doze) meses a contar 
da data da proposta ou da última atualização. 

CLÁUSULA QUINTA 
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1. Os atendimentos serão realizados pela CONTRATADA nas dependências do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito à .Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro, S/N, Distrito 
de Rubião Jr, Botucatu – SP.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1.O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o estabelecido no Projeto Básico, que 
faz parte integrante deste Contrato e demais condições estabelecidas no edital, correndo por conta da Contratada 
as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do 
objeto do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
PREÇO 

7.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços contratados pelos preços unitários, constantes da sua 
proposta comercial, nos quais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, 
benefícios e despesas indiretas (BDI) e quaisquer outras independentemente da natureza, conforme tabela 
anexa. 
 
7.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), 
pela prestação dos serviços objeto deste contrato, perfazendo o valor total estimado de R$ XXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXX), prevalecendo o valor mensal da produtividade apresentada pela CONTRATADA e 
validada pelo HCFMB. 
 
7.3. O CONTRATADO autoriza, expressamente, a CONTRATANTE a proceder, por ocasião do pagamento do preço 
avençado, aos descontos fiscais e legais pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA 
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 
1.Será designado um funcionário do HCFMB para acompanhamento e avaliação da produção dos serviços 
executados. 
 
1.1.Os serviços executados serão objeto de medição mensal, de acordo com os seguintes procedimentos:  
 
1.1.1.A CONTRATADA apresentará mensalmente, relatório com as atividades realizadas, na data e no formato 
estipulados pelo Departamento de Assistência em Saúde do HCFMB, o qual validará as informações para efeito 
de emissão de nota fiscal para pagamento dos serviços.  
1.1.2.A produtividade dos procedimentos SUS será validada pela CONTRATANTE, através do Departamento de 
Auditoria, tendo como base os procedimentos de cardiologia intervencionista efetivamente realizados e 
registrados no Sistema de Informações do HCFMB, na fatura de 02 (duas) competências anteriores, por ser este 



 Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

Rua João Butignolli, s/nº        CNPJ (M.F.) 46.230.439/0001-01 
Distrito de Rubião Junior – Botucatu - SP 

Fones: (0xx14) 3881 4811  Fax: (0xx14) 3881 4811 – ramal 110 ou 117 

Utilidade Pública: Federal /  Estadual /  Municipal  
 Home Page: http://www.famesp.org.br           e-mail: compras@famesp.org.br 

 
 

EDITAL PE Nº 005_2019_FAMESP_HC (Prestação Serviços Médicos para Cardiologia IntervencionistaHC)                                                                                          Lucia
  
   

36 

o prazo de pagamento do SUS. Sendo que a CONTRATADA receberá o mês/competência, em 30 (trinta) dias após 
o respectivo repasse correspondente, realizado pelo SUS, sem qualquer acréscimo. 
1.1.3.A produtividade dos procedimentos CONVÊNIOS será validada pela CONTRATANTE, através da área de 
Convênios do HCFMB, tendo como base as contas pagas na competência da emissão da Nota Fiscal.   
 
1.1.4.A CONTRATADA apresentará ao Gestor do Contrato, a quantidade de plantões de disponibilidade à 
distância, realizada no fechamento do mês anterior à emissão da Nota Fiscal, considerando 01 (um) plantão 
diário de 12h em dias úteis e 02 (dois) plantões diários de 12h em finais de semana e feriados. 
  
1.1.5.Após a conferência, o Gestor do Contrato atestará a medição mensal, comunicando à CONTRATADA, no 
prazo de até 03(três) dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado e, autorizando a emissão da 
correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados. 
 
1.1.6.As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE e apresentadas no Núcleo 
Compras e Contratos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, sito na Av. Prof. Mario 
Rubens Guimarães Montenegro, S/N, Distrito de Rubião Junior, Botucatu, Estado de São Paulo, CEP 18618-687 
ou pelo e-mail contratos-hcfmb@unesp.br. 
 
1.1.7. As faturas / notas fiscais deverão ser emitidas pela empresa adjudicatária - CONTRATADA contra o órgão 
participante - CONTRATANTE, e apresentada nas seguintes Instituições hospitalares, conforme abaixo 
relacionadas: 
 
a) DADOS PARA EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL: 
 
a1)Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 
Rua João Butignolli,s/n° – CEP 18.618-220 – Distrito de Rubião Junior  - Cidade: Botucatu/São Paulo 
CNPJ nº 46.230.439/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta 
E-mail: nfs@famesp.org.br e  contratos-hcfmb@unesp.br. 
 
1.2.CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 
 
1.2.1.Pelo cumprimento do objeto desta contratação, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal 
correspondente ao honorário médico integral dos exames realizados conforme tabela de procedimentos do SUS, 
e 80% (oitenta por cento) do honorário médico estipulado em tabela de saúde suplementar (convênios) ou 
exames particulares, em tabela definida pelo hospital, no horário até às 18 horas. 
 
1.2.2.Após esse horário, bem como nos finais de semana e feriados, será pago o valor de um plantão à distância, 
pelo período de 12 horas. 
 
1.3.MÊS DE REFERÊNCIA DOS PREÇOS 
 
1.3.1.Os valores a serem apresentados na Proposta devem estar referidos ao mês de apresentação da proposta 
de preços, que será considerado como o mês de referência dos preços. 
 
1.3.SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

 
1.3.1.Em decorrência da suspensão dos serviços por motivos de quebra ou manutenção dos equipamentos 
indispensáveis à realização dos exames, fica a Contratante obrigada a conceder o pagamento referente aos dias 
suspensos. A produtividade será apurada através da média do faturamento dos últimos 03 (três) meses, 
proporcionais ao número de dias de paralização/suspensão do atendimento. 

mailto:contratos-hcfmb@unesp.br
mailto:nfs@famesp.org.br
mailto:contratos-hcfmb@unesp.br
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CLÁUSULA NONA 
FATURAMENTO E PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia subsequente à emissão da Nota Fiscal/fatura, sempre de 
acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade e após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s), por 
intermédio de crédito em conta corrente da participante vencedora junto ao BANCO SANTANDER S/A OU 
BANCO DO BRASIL S/A. 
 
2.Junto com a nota fiscal deverão ser apresentados os documentos abaixo relacionados: 

 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais 
(inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
 
b) Cópia do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com a validade em vigor; 
 
c) Cópia de registro dos empregados, guias de recolhimento da Previdência Social (GPS), guia do recolhimento 
do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP) e folha de pagamento. 
3. Em caso de irregularidade(s) no(s) serviço(s) prestado(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento 
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 
 
4. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão participante, o pagamento 
deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
5. O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês e calculado pro-rata tempore em relação ao atraso verificado. 
 
6. A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua apresentação com 
incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os 
atrasos e/ou as incorreções verificadas. 

 
7. Será vedada a colocação da duplicata em cobrança ou sua negociação junto às instituições financeiras (cláusula 
não à ordem) ou com outras empresas. 

 
8. Na hipótese de divergência entre os valores constantes da fatura com o estipulado em contrato, a 
CONTRATANTE poderá glosar da nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA os valores apontados como 
indevidos, mediante a respectiva demonstração. Em caso de devolução de fatura, a reapresentação será 
considerada como nova solicitação. 
9). A CONTRATANTE só efetivará o pagamento das obrigações decorrentes do presente contrato, caso a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as 
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União e o Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, estejam em 
vigor, e anexadas à nota fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA  
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILDADES DA CONTRATADA 

Cabe à CONTRATADA: 
 
1.zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários; 
2.designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade técnica 
e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE; 
3.cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução 
dos serviços; 
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4.manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
5.dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos 
serviços; 
6.prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações 
sobre seus serviços; 
7.responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do 
CONTRATANTE em seu acompanhamento;  
8.responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993; 
9.manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente; 
10.substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE; 
11.arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados durante 
a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE; 
12.apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação 
das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e 
previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de 
serviços objeto deste contrato; 
13.identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 
similares de propriedade do CONTRATANTE; 
14.obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, 
à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços; 
15.implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira a 
não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta; 
16.guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar 
conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou 
inadequada utilização; 
17.manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas 
condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos 
elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 
18.submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços 
realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 
19.fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual adequados 
à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização; 
20.prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase de habilitação, 
a título de qualificação técnica, quando exigida. 
21.fornecer ao HCFMB a documentação de todos os membros da equipe médica para realização de cadastro e 
evidência de competência e legalidade do exercício profissional, bem como realizar todos os procedimentos 
necessários à análise ético-profissional, cadastro no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e 
seguimento das normas existentes para autorização da prestação de serviço médico assistencial; 
22.todos os profissionais que irão atuar na Instituição deverão, obrigatoriamente, preencher a Ficha Cadastral 
de Profissionais no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e apresentarem documentação 
para inclusão no Corpo Clínico do HCFMB; 
23.informar os profissionais que vierem a integrar o seu quadro, no decorrer da vigência contratual, destinados 
à prestação do serviço contratado para que sejam previamente avaliados e aprovados pelo HCFMB quanto à 
qualificação técnica;  
24.providenciar e manter atualizadas a documentação necessária à execução dos serviços objeto do presente 
contrato; 
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25.cumprir integralmente as condições e prazos estabelecidos nos itens do Contrato e de seus anexos, 
disponibilizando diariamente equipe médica para realização de exames diagnósticos e terapêuticos na área de 
cardiologia intervencionista, no Setor de Hemodinâmica e Angiografia no HCFMB. 
26.zelar por todos os equipamentos de propriedade do CONTRATANTE utilizados para a execução dos serviços 
contratados, fazendo uso dos mesmos somente dentro das especificações técnicas recomendadas pelos 
fabricantes. 
27.declarar por escrito, caso a CONTRATADA não mantenha empregados celetistas prestando serviços nas 
dependências da CONTRATANTE. 
28.na hipótese da CONTRATADA designar profissionais autônomos para a prestação de serviços objeto do 
presente, ficará a mesma obrigada a declarar tal condição por escrito, obrigando-se ainda a apresentar a 
CONTRATANTE os seguintes documentos: Comprovante de inscrição dos profissionais autônomos junto ao INSS; 
Comprovante dos recolhimentos previdenciários dos profissionais autônomos; 
29.declarar expressamente que tem conhecimento do teor da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e 
que responderá perante a CONTRATANTE pelo pagamento de todas as verbas, encargos e reflexos decorrentes 
de eventual condenação em processo trabalhista promovido por qualquer de seus empregados, propostos ou 
prestadores de serviços. 
30.declarar expressamente que reconhecerá como seu eventual valor que for apurado em execução do processo 
trabalhista promovido por seus empregados, prepostos ou prestadores de serviços, bem como valor que for 
objeto de acordo, e, ainda, eventuais honorários advocatícios do autor da ação, sendo que se compromete a 
pagar os valores no exato momento de sua exigência. 
31.correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos causados por 
ela ou seu proposto ao Hospital ou a terceiros em decorrência da execução os serviços objeto do presente 
contrato, seja por negligência, imprudência ou imperícia, reservado ao CONTRATANTE o direito de descontar de 
qualquer crédito devido à CONTRATADA a importância necessária ao ressarcimento de tais danos ou prejuízos. 
32.fica vedado à CONTRATADA o uso, em material de divulgação de seus serviços ou outros meios correlatos, da 
imagem e do nome da CONTRATANTE, sem que haja prévia e expressa autorização da Superintendência do 
HCFMB para tal fim. 
33.a CONTRATADA se obriga a manter rigoroso critério de encaminhamento para regime de internação dos 
pacientes, de sorte a evitar que os mesmos sejam obrigados a dirigir-se a outros locais para atendimento, que 
não o estabelecimento hospitalar da CONTRATANTE. 
34.a responsabilidade técnica e profissional pela prestação de serviços, bem como civil e criminal, junto a Órgãos 
e Poderes competentes, serão exclusivos da CONTRATADA, que, em contrapartida, gozará de ampla liberdade 
profissional ressalvando-se a abordagem, junto ao Diretor Clinico e/ou Diretor de Assistência Médica, quanto a 
aspectos médicos e éticos que se envolvam com a prestação dos serviços, abordagem esta que não implica em 
qualquer subordinação jurídica de natureza celetista. 
35.a CONTRATADA terá ampla liberdade profissional dentro de sua especialidade, devendo, todavia, respeitar 
integralmente todas as normas das Associações de Classe e do Conselho Regional de Medicina, mormente o 
Código de Ética Médica vigente e as diretrizes constantes do Regimento Interno do Corpo Médico e do 
Regulamento do Hospital. 
36.a CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento do que dispõe a legislação relativa ao uso de 
equipamento de informática, bem como dos aplicativos necessários, razão pela qual se obriga a utilizar nas 
dependências do estabelecimento hospitalar apenas equipamentos e softwares devidamente licenciados e 
registrados.  
37.todas as ações e atividades realizadas deverão ser registradas no sistema MV e/ou nos Sistemas de 
Informação de Saúde do Ministério da Saúde, em documentos próprios, contendo identificação completa do 
executor e do paciente, data, horário e assinatura do responsável; para confronto com os valores cobrados na 
fatura. 
38. O controle de prestação de serviços se fará por meio de relatório mensal das atividades, avaliado e assinado 
pela Diretoria de Assistência à Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, ou a outro 
por ela designado, sendo entregue juntamente com a nota fiscal, à Superintendência do Hospital das Clínicas da 
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Faculdade de Medicina de Botucatu, para as devidas providências quanto ao pagamento da contratada. O 
pagamento mensal previsto ficará suspenso enquanto o relatório médico e a nota fiscal não forem entregues. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILDADES DA CONTRATANTE 

 
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE, obriga-se a: 
 
1.exercer a fiscalização dos serviços, designando servidor responsável pelo acompanhamento da execução 
contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA; 
2.fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto do contrato; 
3.efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste; 
4.permitir aos profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas na execução deste contrato, 
observadas as normas de segurança. 
5.fornecer todos os equipamentos, materiais e medicamentos necessários para a perfeita execução dos 
serviços, inclusive salas de cirurgias adequadas, seus periféricos, profissionais técnicos devidamente habilitados 
para suporte aos procedimentos, ou seja, todo o necessário para a efetiva prestação dos serviços. Em caso de 
inoperância de qualquer equipamento que inviabilize a realização dos exames, fica fixada multa, conforme 
disposição na cláusula XV. 
6.a CONTRATANTE se compromete a manter toda infraestrutura e instalações apropriadas para atendimento e 
internação dos pacientes, permitindo que os serviços da CONTRATADA possam ser prestados com zelo e 
competência profissional.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à 
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo 
para isso:  
 
2.Aprovar as faturas de prestação de serviços somente dos serviços efetivamente executados; 
 
3.Solicitar à CONTRATADA o reparo/correção de eventual imperfeição na execução dos serviços;  
 
4.Proceder à medição mensal dos serviços contratados, descontando-se do valor devido o equivalente ao não 
cumprimento dos serviços contratados, na hipótese dos motivos serem imputados à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções previstas no contrato;  
5. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui nem diminui a completa responsabilidade da 
CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas do contrato ou no tocante à boa qualidade 
dos serviços prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA 
GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

13.1.A garantia para a execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu valor total, a ser depositada na 
Seção de Compras da Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, até a data da assinatura do 
contrato. 
 
13.2. A não prestação de garantia significa o descumprimento integral das obrigações, situando-se como recusa 
injustificada para a formalização contratual, sujeitando a proponente adjudicatária às sanções estabelecidas na 
Clausula XXVI e subitens. 
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13.3. A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro, título da dívida pública, fiança bancária ou 
seguro garantia, assegurando o pagamento de:  
 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando 
couber; 
 
13.4. Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública, a proponente adjudicatária deverá apresentar, no 
ato do depósito, relação dos mesmos, constando o número e valor nominal de cada um. 
 
13.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nos subitens 
do item 13.3. 
 
13.6.Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a 
proponente adjudicatária, por meio de correspondência com aviso de recebimento, para complementar o valor, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sujeição às sanções previstas na Clausula XXVIe subitens. 
 
13.7. Poderá o órgão participante descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida. 
 
13.8. A garantia prestada pela proponente adjudicatária será liberada ou restituída 02 (dois) anos após o 
CUMPRIMENTO INTEGRAL do objeto do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo 
Índice CDI (Certificado de Depósito Interbancário). 
 
13.9. Ao entregar a garantia, o participante deve atentar-se para sua validade de 02 (dois) anos após o término 
do contrato, principalmente nos casos de seguro garantia; 
13.10. Todas as vezes que for necessária realização de termos aditivos ao contrato a garantia contratual deverá 
ser atualizada; 
 
13.11. A liberação ou restituição da garantia não isenta a proponente adjudicatária das responsabilidades, nos 
termos das prescrições legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

 
14.1. Poderá ficar impedido de licitar e contratar com a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E 
HOSPITALAR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 
a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal Nº 10.520, de 
17/7/2002, publicada no DOU. de 18 / 7/ 2002, c/c o artigo 15 da Resolução do Comitê Estadual De Gestão 
Pública – CEGP – 10, de 19 / 11 / 2002, publicada no DOE. de 20 / 11 / 2002. 
 
14.2.A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das demais 
cominações legais contempladas na Lei Federal Nº 8.666 de 21/06/1.993, e nas aplicações de multas conforme 
prevê o ANEXO XI - DAS REGRAS DE PROCEDIMENTO Nº 01/2011 de 04/10/2011. 
 
14.3. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), 
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem 
como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) 
proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela(s) 
inadimplente(s). 
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14.4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo. 
 
14.6. Da aplicação de multas caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da notificação do ato. 

 
14.7. A mora na execução, além de sujeitar a CONTRATADA à multa, autoriza a CONTRATANTE, em 
prosseguimento ou na reincidência, a declarar rescindido o CONTRATO e punir a faltosa com a suspensão do 
direito de licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração de sua 
inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa. 

 
14.8.Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a CONTRATANTE recorrerá às garantias 
constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do CONTRATO e promover a 
cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
15.1.Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 45, do Regulamento de Compras, 
Obras e Serviços da FAMESP, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento. 

 
15.2.A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de 30% (trinta por cento), conforme § 1º do Regulamento 
de Compras, Obras e Serviços da FAMESP,  de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

 
16.1.Não será permitida a transferência ou subcontratação total ou parcial dos serviços contratados, sob pena 
de rescisão contratual, salvo mediante autorização expressa da Contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
RESCISÃO CONTRATUAL 

 
17.1. A inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará a sua rescisão nos termos do artigo 40º, do 
Regulamento de Compras, Obras e Serviços da FAMESP, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem prejuízo previstos em Lei. 
 
17.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou 
extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento. 
 
17.3.Em havendo a rescisão de Contrato de Trabalho de um profissional sob este contrato, a CONTRATADA se 
obriga a apresentar, em relação ao empregado cujo contrato se extinguir, os seguintes documentos: 

o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho devidamente homologado quando o trabalhador 
tiver mais de um ano prestando serviço na CONTRATADA;  

o Documento de concessão de Aviso Prévio trabalhado ou indenizado;  
o Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa e do Requerimento de Seguro Desemprego;  
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o Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social em que conste o 
recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa causa ou em 
caso de extinção do contrato por prazo indeterminado;  

o Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exame médico 
demissional. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
TOLERÂNCIA 

18.1. Caso uma das partes contratantes, em benefício da outra, tolere, ainda que por omissão, a inobservância, 
no todo ou em parte, de qualquer CLÁUSULA deste CONTRATO e / ou dos documentos que o integram, tal fato 
não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas CLÁUSULAS, as quais 
permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

FORO 
 
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de BOTUCATU, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO. 
 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para 
que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na 
Imprensa Oficial. 

 
Botucatu, .........de..................de 2019. 

 
 
P/ CONTRATADA    P/ CONTRATANTE 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME: NOME: 
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ANEXO I DO CONTRATO – PROJETO BÁSICO 
PROCESSO Nº 13.022/2019--FAMESP/HC 

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2019--FAMESP/HC 
 

 
PROJETO BÁSICO 

 
1 – INTRODUÇÃO 
 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de Cardiologia 
intervencionista, especificamente no Setor de Hemodinâmica e Angiografia, compreendendo a realização  de 
exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA e conforme especificado no Projeto Básico, pelo 
período de 12 meses. 
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ANEXO II DO CONTRATO 
 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
MUNICÍPIO: BOTUCATU/SP 
Órgão ou Entidade: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP. 
Processo nº 13.022/2019--FAMESP/HC. 
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2019--FAMESP/HC 
Contrato n°: 0XX/2019-FAMESP/HC. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de Cardiologia 
intervencionista, especificamente no Setor de Hemodinâmica e Angiografia, compreendendo a realização de 
exames diagnósticos e terapêuticos, nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA e conforme especificado no Projeto Básico, pelo 
período de 12 meses. 
Contratante: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar-FAMESP. 
Contratada:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Advogado(s): DR. JOÃO ALBERTO ROSSI 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais. 
 
Botucatu, XX de XXXXX de 2019. 

CONTRATANTE 
 

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP 
Prof. Dr. XXXXXXXXXXXXXX 

Diretor Presidente 
FAMESP 

 
CONTRATADA 

 
_____________________________________ 
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ANEXO X – DO EDITAL  
 ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

 
PREGÃO ELETRONICO Nº005/2019--FAMESP/HC 

PROCESSO Nº 13.022/2019--FAMESP/HC 
A verificação da boa situação financeira do PARTICIPANTE será feita mediante análise do balanço patrimonial do 
último exercício, apurado da seguinte forma: 
 
1.Comprovação de patrimônio líquido mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por meio da apresentação do 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. 

OU 
 
2. Apuração dos indicadores contábeis abaixo, com base nos valores obtidos no balanço patrimonial do último 
exercício: 
 
a) QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE (QLC), assim composto: 

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

OU 
 

b) QUOCIENTE DE LIQUIDEZ GERAL (QLG), assim composto: 
 

                QLG = (AC + RLP) / (PC + ELP)       Deverá ser maior ou igual a 1 (um); 
E 

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET), assim composto: 
 

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

OU 
 

d) QUOCIENTE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (QCE), assim composto: 
 

QCE = PC / (PC + ELP)              Deverá ser menor ou igual a 0,5 
 
 
Legenda:  
- 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 XI 
REGRAS DE PROCEDIMENTO Nº 01/2011, de 04/10/2011 

 
 “Estabelece normas para aplicação de multas” 

 
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ESTATUTO DA FAMESP, EXPEDE A SEGUINTE PORTARIA: 
 

ARTIGO 1.º - A aplicação de multa obedecerá ao disposto neste documento.  
ARTIGO 2.º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela FAMESP, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida cabendo a aplicação de multa de mora 
correspondente a 30% do valor do respectivo contrato, ou multa corresponde à diferença de preço decorrente de nova contratação. 
ARTIGO 3.º - A inexecução total ou parcial do ajuste enseja a aplicação de multa de mora de 30%, sobre o total ou parte da obrigação não 
cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação. 
ARTIGO 4.º - O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo de eventuais penalidades previstas 
em Lei, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre a obrigação não cumprida, na seguinte proporção: 
I – em se tratando de fornecimento de material e serviços: 
a) atraso de até 30 dias: multa de 0,2%; 
b) atraso superior a 30 dias: multa de 0,4% 
II – em se tratando de obras e serviços a estas vinculados, a multa será de 0,8%. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para cálculo da multa prevista no caput deste artigo deverá ser adotado o método de acumulação simples, que significa 
a mera multiplicação da taxa pelo número de dias de atraso e pelo valor correspondente à obrigação não cumprida, sem prejuízo do disposto 
no artigo 7.º desta Portaria. 
ARTIGO 5.º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela FAMESP, que não excederá a 15 dias, contados do 
recebimento da notificação. 
Parágrafo único - A não ocorrência da substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 3.º desta 
Portaria, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no caput deste 
artigo. 
ARTIGO 6.º - A aplicação das multas previstas neste documento ficará vinculada à realização do regular processo administrativo. 
§ 1.º - O infrator deverá ser notificado do inteiro teor da multa, podendo apresentar defesa no prazo de 5 dias úteis, a contar da notificação. 
§ 2.º - A autoridade competente, de posse das razões do infrator, decidirá sobre a conveniência ou não da aplicação da multa, mediante 
despacho fundamentado. 
§ 3.º - Da aplicação da multa caberá recurso dentro do prazo de 5 dias úteis, contados da notificação do ato. 
ARTIGO 7.º - As multas previstas neste documento, quando for o caso, serão calculadas sobre os valores contratuais reajustados e poderão 
ser pagas com a garantia prestada na assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou descontadas dos pagamentos eventualmente 
devidos. 
PARÁGRAFO ÚNICO- Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no caput deste artigo, a cobrança será objeto de 
medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção monetária diária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à 
data final para liquidar a multa de aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo - UFESP, ou índice que venha a substituí-la. 
ARTIGO 8.º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra ou serviços ou entrega de material somente será apreciado se efetuado dentro 
dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 
ARTIGO 9.º - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
ARTIGO 10 - As disposições constantes desta Portaria aplicam-se também às obras, serviços e compras que, nos termos da legislação vigente, 
forem realizados com dispensa ou inexigibilidade de procedimento previsto no Regulamento de Compras, Serviços e Obras da Fundação. 
ARTIGO 11 - As multas referidas neste documento não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Legislação Federal. 
ARTIGO 12 - As normas estabelecidas neste documento deverão constar em todos os instrumentos convocatórios, bem como nos contratos 
ou outros instrumentos equivalentes, inclusive nos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade do procedimento de escolha, com base no 
Regulamento de Compras, Serviços e Obras da Fundação 
ARTIGO 13 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, e publicação no 
Órgão de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da punição, tratando-se de penalidade que implique no impedimento de participar 
de qualquer procedimento de escolha, baseado no Regulamento de Compras, Serviços e Obras da Fundação e/ou, de qualquer modo, 
contratar com a FAMESP, ou de declaração de inidoneidade. 
ARTIGO 14 - Este documento tem validade jurídica a partir de sua divulgação. 

 
 
 
 
 
 


