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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2022 
(AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

 
PROCESSO Nº HMMG.2022.00000880-83 
OFERTA DE COMPRA N° 824410801002022oc00261 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais de saúde, na área de 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Farmacêutico Clínico para 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Técnico de Imobilização de Gesso através de postos de 
trabalho para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
INTERESSADO: Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, 
Decreto Municipal nº 14.218/03, com suas alterações, Lei Complementar 123/06, Decreto Municipal nº 
16.187/08, Decreto Municipal nº 14.356/03 Resolução n° 003/2017 da Rede Mário Gatti publicada no 
Diário Oficial do Município de Campinas em 24/02/2017, Lei Complementar Municipal nº 191/18 e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, autarquia municipal, criada pela Lei 
Complementar nº 191/18 representada pelo seu Diretor Administrativo, torna público que se acha 
aberta, nesta unidade, situada a Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, 
licitação na modalidade Pregão, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada Pregão Eletrônico, objetivando 
contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais de saúde, na área de 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Farmacêutico Clínico para 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Técnico de Imobilização de Gesso através de postos de 
trabalho para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e ser 
encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar do certame e o 
credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo 
– CAUFESP. 
 
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo 
Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados 
no sistema pela autoridade competente. 
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Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem: 
 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS 
 

Item Horário/Data 
01 A partir das 08h00 do dia 07/10/2022 

 
INÍCIO DA SESSÃO 

 
Item Horário/Data 

01 A partir das 09h00 do dia 21/10/2022 
 
Local: Sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 
Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP no sitio: www.bec.sp.gov.br; 
 
Pregoeiro responsável Rogério Lazzarini de Oliveira nomeado pela Portaria 58/2021 publicada em 
01/10/2021 e Equipe de Apoio em nome de Cibele Zumerle Peres nomeada pela Portaria nº 009/2021 
publicada em 17/02/2021 ambos em Diário Oficial do Município de Campinas/SP; 
 
1. DO OBJETO, PRAZO DE VIGÊNCIA, VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
1.1 O presente pregão eletrônico tem por objeto contratação de empresa para prestação de 
serviços multiprofissionais de saúde, na área de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional, Psicologia, Farmacêutico Clínico para Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e 
Técnico de Imobilização de Gesso através de postos de trabalho para atender a Rede Municipal Dr. 
Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (Rede Municipal Dr. Mário Gatti de acordo com os 
regramentos, especificações e quantitativos constantes do Anexo I – Termo de Referência; 
 
1.2 Valor total estimado de R$ 239.265.826,35 (duzentos e trinta e nove milhões, duzentos e 
sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos); 
 
1.3 A despesa referente ao valor da presente contratação está previamente empenhada e 
processada por conta de verba própria do orçamento vigente, codificada sob os n° 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.3100000; 
 
1.4 A presente contratação vigerá pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do 
efetivo início da execução dos serviços, a ser indicada na Ordem de Início dos Serviços emitida pela Rede 
Dr. Mário Gatti, podendo ser prorrogada até o limite legal considerando ainda que a Contratada deverá 
estar apta a iniciar a execução dos serviços na data determinada na Ordem de Início de serviços; 
 
2 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
2.1 Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Rede Mário Gatti de 
Urgência, Emergência e Hospitalar que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade 
econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos 
eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que 
disciplina a inscrição no referido Cadastro; 
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2.1.1 O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da 
licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos 
anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão 
eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP; 
2.1.2 O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e 
dos procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento de 
representantes e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br; 
 

2.2 Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas: 
 
2.2.1 Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso ou que 
tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Rede Mário Gatti e/ou Prefeitura 
Municipal de Campinas, sob pena de incidir na previsão do parágrafo único do art. 97 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;  
2.2.2 Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou 
municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
2.2.3 Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou 
municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
2.2.4 Que possuam vínculo, a que título for, com servidor público municipal de Campinas/SP, 
com a autoridade competente, com o Pregoeiro, com o subscritor do edital ou algum dos 
membros da respectiva equipe de apoio nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993 
conforme modelo contido no Anexo IV – Modelo de Declarações; 
2.2.5 Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
2.2.6 Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si; 
2.2.7 Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas 
pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática 
de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 
12.529/2011; 
2.2.8 Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação 
transitada em julgado por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 
Federal nº 8.429/1992; 
2.2.9 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, 
inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 
2.2.10 Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação 
por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992; 
2.2.11 Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo 
Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei 
Complementar Estadual nº 709/1993; 
2.2.12 Empresas com falência decretada; 
2.2.13 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP que participem do certame 
sob esta condição;  
2.2.14 Cooperativa de mão de obra; 
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2.3 Inexistência de fato impeditivo à participação. A participação no certame está condicionada, 
ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente eletrônico de contratações do Sistema 
BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua 
participação no certame ou de sua contratação, bem como que conhece e aceita os regulamentos do 
Sistema BEC/SP, relativos ao Pregão Eletrônico; 

 
2.4 Uso do sistema BEC/SP.  A licitante 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. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao interessado efetuar 
o seu cancelamento por meio do sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção “CAUFESP”), conforme 
Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006; 
 
2.5 Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão 
eletrônico; 

 
2.6 O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações 
inerentes ao certame; 
 
2.7 Direito de preferência. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 5.6 
(empate ficto), bem como para a fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal e 
trabalhista previsto no subitem 5.9.6 (comprovação de regularidade fiscal), a condição de microempresa 
ou de Empresa de pequeno porte deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP, sem prejuízo 
do disposto nos subitens 4.1.4.3 a 4.1.4.4 deste Edital; 
 
3 PROPOSTAS 

 
3.1 As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 
www.bec.sp.gov.br na opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do Edital 
no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão 
pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os 
requisitos de habilitação constantes do Edital; 

 
3.1.1 A especificação encontrada na BEC/SIAFÍSICO não foi alterada, caso haja alguma 
divergência entre essa especificação e a real necessidade da Rede Mário Gatti, deverá ser 
considerado o descritivo e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência; 

 
3.2 O preço global da contratação de Empresa para 24 (vinte e quatro) meses será ofertado no 
formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos com, no máximo, 02 (duas) 
casas decimais. Nos preços propostos deverão estar incluídas despesas, tributos incidentes e demais 
obrigações que resultarem da manutenção das atividades necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação; 
 

3.2.1 As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta 
licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista no Edital e seus anexos; 
3.2.2 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital; 
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3.2.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte impedidas de optar pelo Simples 
Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderão 
aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, 
devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena 
de não aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro; 
 

3.2.3.1 Caso venha a ser Contratada, a Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte na 
situação descrita no subitem 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua 
exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que 
celebrado a contratação, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, apresentando à Administração a comprovação da 
exclusão ou o seu respectivo; 
3.2.3.2 Se a Contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o 
subitem 3.2.3.1, caberá ao ente público Contratante comunicar o fato ao órgão fazendário 
competente, solicitando que a Empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos 
termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006; 

 
3.3 Reajuste. O reajuste de preços será efetuado em conformidade com o Termo de Contrato, cuja 
minuta constitui o Anexo VIII deste Edital. 
 
3.4 Validade da proposta. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no Anexo I, o 
prazo de validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de sua 
apresentação podendo ser prorrogado com anuência prévia do Licitante; 
 
3.5 Para julgamento será adotado o critério de menor valor global desde que observadas condições 
definidas neste Edital e seus anexos; 

 
4 HABILITAÇÃO 

 
4.1 O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a seguir 
relacionados, os quais dizem respeito a: 

 
4.1.1 Habilitação jurídica 

 
4.1.1.1 Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; 
4.1.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social atualizado e registrado na Junta 
Comercial em se tratando de Sociedade Empresária; 
4.1.1.3 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se 
de Sociedades Empresárias; 
4.1.1.4 Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
tratando-se de Sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
4.1.1.5 Decreto de autorização, tratando-se de Sociedade Empresária 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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4.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista 
 

4.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
4.1.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à 
sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 
4.1.2.3 Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - 
FGTS); 
4.1.2.4 Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas 
(CNDT); 
4.1.2.5 Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a 
Créditos Tributários Estaduais, Federais e à Dívida Ativa da União; 
4.1.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada 
pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal (correspondente a Tributos 
Mobiliários) expedida pelo Município em que o estabelecimento estiver situado; 

 
4.1.2.6.1 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; 

 
4.1.3 Qualificação econômico-financeira 

 
4.1.3.1 De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as 
Licitantes deverão apresentar Certidão negativa de falência expedida pelo(s) cartório(s) 
distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual, com 
data não superior 180 (cento oitenta) dias da data limite para recebimento das propostas, 
se outro prazo não constar do  documento; 

 
4.1.3.1.1 Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão 
mencionada no subitem anterior deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo 
demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente; 
4.1.3.1.2 Em se tratando de licitante em recuperação judicial, esta deverá 
apresentar o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno 
vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-
financeira do Edital; 

 
4.1.3.2 Balanço Patrimonial do exercício anterior e demonstrações contábeis do último 
exercício social já exigíveis apresentados na forma da Lei, sendo elaborada através do SPED 
- Sistema Público de Escrituração Digital - ou registrada em cartório que comprovem a boa 
situação financeira da pessoa jurídica vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 
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4.1.3.2.1 Com exceção as empresas cadastradas no Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis devem, 
obrigatoriamente, conter os registros no órgão competente e estar devidamente 
assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos documentos 
conforme segue: 

 
4.1.3.2.1.1 Termo de Abertura e Encerramento; 
4.1.3.2.1.2  Balanço Patrimonial; 
4.1.3.2.1.3  Demonstração de Resultado do Último Exercício Social; 
4.1.3.2.1.4  Escrituração Contábil Digital; 
4.1.3.2.1.5  Recibo de Entrega; 
4.1.3.2.1.6  Demonstrativo de Índices Econômicos/Financeiros; 

 
4.1.3.2.2 O balanço será analisado por um profissional qualificado indicado pelo 
Departamento Financeiro da Rede Mário Gatti; 
4.1.3.2.3 De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, 
as instituições deverão apresentar Declaração para todos os Fins de Direito, firmada 
pelo representante legal da instituição, declarando que a empresa possui boa situação 
econômico-financeira e capacidade para executar o objeto contratado; 

 
4.1.4 Declarações e outras comprovações 

 
4.1.4.1 Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com 
o modelo constante do Anexo IV, atestando que: 

 
4.1.4.1.1 Se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no 
que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição 
Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998; 
4.1.4.1.2 Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação 
do subitem 2.2 deste Edital; 
 

4.1.4.2 A interessada deverá apresentar declaração assinada por representante legal da 
licitante de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 
(dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 
4.1.4.3 Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com 
o modelo constante do Anexo IV, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira 
independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática 
de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014; 
4.1.4.4 Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, declaração 
subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante 
do Anexo IV, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 
mesmo diploma legal; 
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4.1.4.5 Comprovação da condição de ME ou EPP.  Sem prejuízo das 
declarações exigidas no subitem 4.1.4.3 e admitida indicação, pelo licitante, de outros 
meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de 
Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte será comprovada da seguinte forma: 
 

4.1.4.5.1 Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela 
Junta Comercial competente; 
4.1.4.5.2 Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato 
de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, 
expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;  

 
4.1.5 Qualificação técnica 

 
4.1.5.1 A licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade 
Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
apto a comprovar o desempenho da atividade pertinente/similar mediante a execução de, 
no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do montante deste Contrato, que equivale a, no 
mínimo 80 (oitenta) postos de trabalho, especificados e/ou comprovadamente similares, 
dentre os constantes neste Edital e seus anexos. O(s) atestado(s) deverão conter as 
seguintes informações: nome da empresa emissora, nome do profissional responsável 
emissor, nome da licitante, descrição dos serviços prestados e comprovação do 
quantitativo de postos e período dos serviços desempenhados; 
4.1.5.2 Atestado de Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade – Anexo VIII –
certificando que a interessada efetuou visita no local onde serão prestados os serviços 
contratados assumindo, incondicionalmente, a responsabilidade de executar os serviços em 
conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação e conhece 
as condições locais para execução do objeto ou que realizou visita no local do evento; 

 
4.1.5.2.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a 
licitante poderá realizar visita nas instalações dos locais de execução dos serviços, 
acompanhado por servidor designado para esse fim, sendo necessário agendamento 
prévio das 09h00 às 16h30 pelo telefone (19)3772-8304/8305 (Secretaria da Diretoria), 
podendo sua realização ser comprovada por uma declaração emitida pelo licitante de 
que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou visita no local 
de execução do Contrato, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que 
assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o 
Contratante; 
4.1.5.2.2 O prazo para visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão 
pública; 
4.1.5.2.3 Para a visita, o licitante, ou o seu representante, deverá estar 
devidamente identificado; 
4.1.5.2.4 A licitante poderá declinar da Visita Técnica, devendo, neste caso, 
apresentar declaração assumindo, incondicionalmente à responsabilidade de executar 
os serviços em conformidade com todas as condições - Anexo VI; 
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4.1. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação 
 

4.2.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Rede Mário 
Gatti aceitará como válidas as expedidas nos 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
posteriores à data de emissão da referida certidão; 
4.2.2 O Pregoeiro, ao seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o 
teor das declarações solicitadas no subitem 4.1.4 deste Edital e das comprovações de 
qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica (caso exigido nos subitens 4.1.3 e 
4.1.5), aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes; 
4.2.3 O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da 
licitação, cuja regularidade fiscal ou trabalhista seja exigida no presente Edital, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 
Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
4.2.4 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, por e-mail, por publicação em 
órgão de imprensa oficial ou ainda extraído via internet quando o caso, sujeitos à consulta; 
 

5 SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO 
 

5.1 Abertura das propostas. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão 
pública do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema 
na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços; 
 
5.2 Análise. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos e à legislação vigente; 

  
5.2.1 Serão desclassificadas/inabilitadas as propostas e/ou lances que: 

 
5.2.1.1 Cujo objeto não atenda à legislação aplicável, especificações, prazos e condições 
fixados neste Edital e seus anexos; 
5.2.1.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes; 
5.2.1.3 Apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do subitem 2.2 
deste Edital; 
5.2.1.4 Que apresentem preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado; 
5.2.1.5 Formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo 
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame licitatório; 
5.2.1.6 Forem omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
5.2.1.7 Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos; 
5.2.1.8 Apresentarem informações inverídicas; 
5.2.1.9 Apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das 
informações a que se destinam; 
5.2.1.10 Deixarem de responder às diligências, quando solicitadas e dentro do prazo 
estabelecido; 
5.2.1.11 Apresentarem características em desacordo com as solicitadas no Anexo I – 
Termo de Referência; 



 
                                                         REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE 

                                                         URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR                                                                       
A                                                                       Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                        CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815/5708 
                                                                        e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br  

 
                                                                        

 

       10 

5.2.1.12 Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital; 
5.2.1.13 Deixarem de apresentar os documentos exigidos no item 4 deste Edital; 
5.2.1.14 Substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidão; 
5.2.1.15 Mesclagem de documentos de Regularidade Fiscal exceto prova de Regularidade 
com a Fazenda Federal, documentação relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
(FGTS); 
5.2.1.16 Não cumprimento dos requisitos de habilitação; 
5.2.1.17 Não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo 
estabelecido; 
 

5.2.2 Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas finais 
que apresentarem preços excessivos, ou seja, superiores aos valores unitários pesquisados pela 
Rede Municipal Dr. Mário Gatti; 
5.2.3 A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto no 
artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
5.2.4 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes; 
5.2.5 O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com 
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto; 
5.2.6 Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal e certidão negativa de 
falência, se outro prazo não constar de Ato Normativo ou do próprio documento, será 
considerado o período de 180 (cento e oitenta) dias entre a data de sua expedição e a data para 
entrega dos documentos caso solicitados, exceto em relação aos subitens 4.1.2.1 e 4.1.2.2; 
5.2.7 A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento 
(matriz ou filial) através do qual pretende firmar o Contrato; 
5.2.8 É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda Federal, para com 
o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), para com o Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT); 

 
5.3 Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 
classificadas e das desclassificadas; 
 
5.4 Lances. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de 
propostas classificadas; 

 
5.4.1 Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em 
valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor 
apresentado pela própria licitante ofertante aplicável, inclusive, em relação ao primeiro 
formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances 
do mesmo valor; 
 
5.4.2 A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos; 
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5.4.2.1 A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 
visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 
(três) minutos do período de que trata o subitem 5.4.2 ou nos sucessivos períodos de 
prorrogação automática; 
5.4.2.2 Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item; 
5.4.2.3 A duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o 
terceiro minuto contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar 
prorrogação; 

 
5.4.3 No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

 
5.4.3.1 Dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 
respectivos valores; 
5.4.3.2 Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances; 

 
5.4.4 A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados 
no subitem 5.4.2; 

 
5.5 Classificação. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória 
contendo a classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de 
cada licitante; 

 
5.5.1 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro convocará o licitante a 
enviar documento digital com prazo razoável estabelecido pelo Pregoeiro no ato da solicitação 
sob pena de não aceitação da proposta e posteriormente – quando necessário e requerido - o 
licitante deverá enviar para o setor de Pregão da Rede Mário Gatti situado à Avenida Prefeito 
Faria Lima, n°. 340, térreo (Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho), CEP: 
13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00, com recebimento neste departamento até o 3º (terceiro) dia útil subseqüente ao da 
realização da sessão, sob condições de habilitação previstas no item 4 do Edital, bem como sua 
proposta escrita contendo a descrição clara e completa do objeto ofertado mencionando valor 
global para 24 (vinte e quatro) meses de contratação e valor mensal de contratação, sendo 
valores fixos, expressos em números, em moeda nacional, com no máximo 02 (duas) casas 
decimais, incluindo todos os custos operacionais, tributos que eventualmente possam incidir 
sobre eles bem como demais despesas diretas e indiretas, conforme modelo anexo II – Modelo 
de Proposta Comercial deste Edital podendo estar acompanhadas da composição do custo 
detalhada referente ao período de 24 (vinte e quatro) meses de contrato, de forma a 
demonstrar a viabilidade de execução; 

 
5.6 Empate ficto. Com base na classificação a que alude o subitem 5.5, será assegurado às licitantes 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que preencham as condições estabelecidas na Lei 
Complementar 123/06, preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

 
5.6.1 A Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte que preencha as condições estabelecidas 
na Lei Complementar 123/06, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos 
valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor 
classificada, será convocada pelo Pregoeiro para que apresente preço inferior ao da melhor 
classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
Caso haja propostas empatadas, a convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio; 
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5.6.2 Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 
classificação, as demais Micro Empresas e Empresas de Pequeno porte que preencham as 
condições estabelecidas na Lei Complementar 123/06, cujos valores das propostas se 
enquadrem nas condições indicadas no subitem 5.6.1; 
5.6.3 Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 
5.5, seja Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que preencha as condições estabelecidas 
na Lei Complementar 123/06, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde 
logo, à negociação do preço; 

 
5.7 Negociação.  O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca 
de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço; 
 
5.8 Aceitabilidade.  Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito; 

 
5.8.1 A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Rede Mário Gatti 
que está juntada aos autos por ocasião do julgamento; 
5.8.2 Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não obstante, 
tenham considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado; 
5.8.3 Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora da melhor oferta 
o envio, no campo próprio do sistema, da planilha de proposta detalhada, elaborada de acordo 
com o modelo do Anexo III deste Edital, contendo os preços unitários e o novo valor total para a 
contratação a partir do valor total final obtido no certame; 

 
5.8.3.1 O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os 
esclarecimentos que julgar necessários; 
5.8.3.2 A critério do Pregoeiro, a sessão pública poderá ser suspensa por até 02 (dois) 
dias úteis para a apresentação da planilha de proposta em conformidade com o modelo do 
Anexo III; 
5.8.3.3 Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação 
estabelecida no subitem 5.8.3, sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro; 
 

5.9 Exame das condições de habilitação. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o 
Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

 
5.9.1 Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e 
extraídos dos documentos indicados no item 4 deste Edital; 
5.9.2 Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 
estabelecidos no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear 
eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis 
de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 
devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente certificada e justificada; 
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5.9.3 A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento 
dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a apresentação de 
documentos, preferencialmente no campo próprio do Sistema BEC/SP ou por correio eletrônico 
a ser fornecido pelo Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie no curso da própria 
sessão pública e antes de ser proferida a decisão sobre a habilitação; 

 
5.9.3.1 A apresentação da documentação requerida no item 4 é obrigatória e deverá 
ocorrer quando do cadastramento no CAUFESP; 
5.9.3.2 O previsto no subitem 5.9.3 não exime a Licitante da obrigatoriedade aludida no 
subitem 5.9.3.1; 

 
5.9.4  A Rede Mário Gatti não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere o subitem 5.9.2, 
ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere o subitem 5.9.3, 
ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de 
ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões 
ou falhas, na forma prevista nos subitens 5.9.2 e 5.9.3, a licitante será inabilitada, mediante 
decisão motivada; 
5.9.5 Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados na 
forma constante do subitem 5.9.3 deverão ser apresentados no endereço indicado no 
preâmbulo deste Edital, em até 03 (três) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena 
de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das penalidades cabíveis; 
 

5.9.5.1 Os documentos poderão ser apresentados mediante publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou por cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que 
sejam autenticados por servidor da administração; ou 
5.9.5.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 
24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos 
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em 
papel; 

 
5.9.6 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que preencham as condições estabelecidas na Lei Complementar 123/06 será 
exigida apenas para efeito de celebração da contratação. Não obstante, a apresentação de 
todas as certidões e documentos exigidos para a comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista será obrigatória na fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição ou 
impedimento; 

 
5.9.6.1 A prerrogativa tratada no subitem 5.9.6 abrange apenas a regularidade fiscal e 
trabalhista do licitante enquadrado como Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte que 
preencha as condições estabelecidas na Lei Complementar 123/06, não abrangendo os 
demais requisitos de habilitação exigidos neste Edital, os quais deverão ser comprovados 
durante o certame licitatório e na forma prescrita neste subitem 5.9; 

 
5.9.7 Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital e seus 
anexos, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 
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5.9.8 Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e horário para sua 
continuidade; 
5.9.9 Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 
poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 
disponibilizada no próprio sistema. O Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor dos documentos 
recebidos por meio eletrônico; 

 
5.10 Regularidade fiscal e trabalhista de ME e EPP.  A licitante habilitada nas condições do subitem 
5.9.6 deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista sob pena de decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes 
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Rede Mário Gatti; 
 
5.11 Ocorrendo a habilitação na forma indicada no subitem 5.9.6 a sessão pública será suspensa pelo 
Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 5.10 para que a licitante vencedora possa 
comprovar a regularidade fiscal e trabalhista; 

 
5.12 Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação 
ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o subitem 5.10, ou sobre a prorrogação de prazo 
para a mesma comprovação; 

 
5.13 Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou não 
sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro, 
respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 5.5, examinará a oferta subseqüente de 
menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor; 

 
5.14 O parecer técnico será realizado pela Diretoria Técnica da Rede DR. Mário Gatti ou pessoa 
designada por esta; 
  
6 RECURSO, HOMOLOGAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

 
6.1 Recursos. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e trabalhista 
nos moldes dos subitens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem lançada 
no sistema que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando 
exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema; 
 
6.2 Havendo intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro informará aos recorrentes que 
deverão apresentar memoriais contendo as razões recursais no prazo de 03 (três) dias úteis após o 
encerramento da sessão pública, sob pena de preclusão. Os demais licitantes poderão apresentar 
contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03 (três) dias úteis contados a partir do 
término do prazo para apresentação, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo-lhes 
assegurada vista aos autos do processo no endereço indicado pela Rede Mário Gatti; 
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6.3 Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio 
www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes 
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo dentro dos prazos estabelecidos no subitem 
6.2; 

 
6.4 A falta de interposição do recurso na forma prevista no subitem 6.1 importará na decadência do 
direito de recorrer, podendo o Pregoeiro declarar o vencedor do certame na própria sessão pública e, 
em seguida, propor à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório; 

 
6.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

 
6.6 Homologação. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório; 
 
6.7 Adjudicação. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto; 

 
6.8 A licitante vencedora será convocada para assinar o Contrato, respeitados os quantitativos 
ofertados e a ordem de classificação do certame; 
 

6.8.1 A assinatura será eletrônica, nos termos da Lei Municipal 15.963/2020, em especial art. 
100 e seguintes, através do acesso a usuário externo pessoa jurídica ao Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI; 

 
6.8.1.1 Para assinatura do Contrato é obrigatória a comprovação da qualidade de 
representante legal da Empresa e, na hipótese de não constar nos autos referida 
comprovação, deverá a Empresa licitante enviar procuração pública ou particular com 
reconhecimento de firma em que constem poderes para assinatura em nome da Empresa, 
no ato do envio das atas assinadas, nos termos do subitem anterior;  
6.8.1.2 A presente contratação vigerá pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a 
contar da data do efetivo início da execução dos serviços, a ser indicada na Ordem de Início 
dos Serviços emitida pela Rede Dr. Mário Gatti, podendo ser prorrogada até o limite legal 
considerando ainda que a Contratada deverá estar apta a iniciar a execução dos serviços na 
data determinada na Ordem de Início de serviços; 
 

6.8.2 A Rede Mário Gatti poderá revogar a licitação por razões de interesse público, anulá-la 
por ilegalidade caso constatada, de ofício ou por provocação de terceiros; 
6.8.3 No interesse da Rede Mário Gatti, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação 
ou indenização, poderá ser: 
 

6.8.3.1  Adiada a abertura desta licitação e/ou; 
6.8.3.2  Alterado o Edital e seus anexos, com fixação de novo prazo para a realização da 
licitação; 
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7 DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
 
7.1 Desconexão. À licitante 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; 
 
7.2 Efeitos. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 
implicará: 
 

7.2.1 Fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 
interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a 
sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às 
licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 
7.2.2 Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, 
até o término do período estabelecido no Edital; 
7.2.3 A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 
válida da sessão pública ou do certame; 
 

8 PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

8.1 O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com as especificações 
constantes do Termo de Referência, que constitui Anexo I deste Edital, correndo por conta da 
Contratada as despesas necessárias à sua execução, em especial as relativas a seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do Contrato; 
 
9 RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
9.1 As condições de recebimento do objeto são aquelas definidas pelo Termo de Referência - Anexo 
I e pelo Termo de Contrato, cuja minuta constitui o Anexo VIII deste Edital; 

 
9.2 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.2.1 As condições de recebimento do objeto são aquelas definidas pelo Termo de Referência 
- Anexo I e pelo Termo de Contrato, cuja minuta constitui o Anexo VIII deste Edital; 
 

10 PAGAMENTOS E REAJUSTE DE PREÇOS 
 

10.1 Os pagamentos e o reajuste de preços serão efetuados em conformidade com o Termo de 
Referência - Anexo I e Termo de Contrato cuja minuta constitui o Anexo VIII deste Edital; 
 
11 CONTRATAÇÕES 

 
11.1 Celebração. A contratação decorrente do certame licitatório será formalizada mediante a 
assinatura do Termo de Contrato cuja minuta constitui o Anexo VIII deste Edital; 
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11.1.1 Se, por ocasião da celebração do Contrato algum dos documentos apresentados pelo 
fornecedor para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista estiver com o prazo de 
validade expirado, a Rede Mário Gatti verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
11.1.2 Se não for possível atualizar os documentos aludidos no subitem 11.1.1 por meio 
eletrônico hábil de informações, o fornecedor será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões 
respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar; 
11.1.3 Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos 
pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”. 
Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros 
se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008; 
11.1.4 Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das condições de 
participação previstas no subitem 2.2 deste Edital serão consultados, previamente à celebração 
da contratação, os seguintes cadastros: 

 
11.1.4.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis); 
11.1.4.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser 
consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 
12 da Lei Federal n° 8.429/1992); 

 
11.2 Em ocorrendo hipótese de fusão, cisão ou incorporação da Empresa Contratada, é permitida a 
sucessão contratual pela Empresa incorporadora, ou pela nova Empresa criada através da fusão ou 
cisão, desde que atendidos os requisitos documentais para habilitação no certame, após autorização da 
Diretoria da Rede Mário Gatti; 
 
11.3 A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 
assinar o Termo de Contrato; 
 
11.4 O prazo para assinatura poderá ser prorrogado por igual período por solicitação justificada do 
interessado e aceita pela Rede Mário Gatti; 

 
11.5 Celebração frustrada. As demais licitantes classificadas serão convocadas para participar de 
nova negociação obedecendo a sua ordem de classificação na sessão pública do pregão, com vistas à 
celebração do Contrato, quando a adjudicatária; 
 
11.6 Deixar de comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, nos moldes do subitem 5.10, ou na 
hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no disposto no subitem 5.9.5; 
 
11.7 For convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e não apresentar a situação regular 
de que tratam os subitens 11.1.1 a 11.1.4 deste Edital; 
 
11.8 Recusar-se a assinar o Contrato ou não comparecer/entregar no prazo, horário e/ou local 
indicados para a sua assinatura; 
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11.9 For proibida de participar desta licitação, nos termos do subitem 2.2 deste Edital; 
 
12 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
12.1 Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de 
infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos 
dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades, após 
regular processo administrativo, garantidos contraditório e ampla defesa: 
 

12.1.1 Notificação automática e/ou abertura de procedimento para advertência, na hipótese 
de ocorrência de execução parcial dos serviços, conceituado como conformidade parcial, sem 
prejuízo do desconto proporcional do pagamento dos serviços, e eventual majoração de 
penalidade em caso de ocorrência de prejuízos assistenciais ou pecuniários; 
12.1.2 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na 
retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a 
critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato, com 
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato; 
12.1.3 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado em iniciar a 
prestação do serviço, sobre o valor total do contrato, após o que, a critério da Administração, 
poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato, com aplicação de multa de até 30% 
(trinta por cento) do valor total do Contrato; 
12.1.4 Multa no valor de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor total do contrato, na 
hipótese de recorrência de execução parcial de serviços conceituado como conformidade 
parcial, sem prejuízo do desconto proporcional do pagamento dos serviços, e eventual 
majoração de penalidade em caso de ocorrência de prejuízos assistenciais ou pecuniários; 
12.1.5 Multa sobre o valor total do contrato e/ou rescisão contratual, na hipótese de execução 
parcial de serviços, conceituado como inconformidade, sem prejuízo do desconto proporcional 
do pagamento dos serviços, considerando-se, para o estabelecimento do percentual de multa, a 
gravidade e consequências advindas da inexecução contratual; 
12.1.6 Em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração de qualquer 
descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de 
até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da infração; 
 

12.2 As reincidências serão constatadas mediante a Avaliação e consideradas independentemente de 
serem ou não consecutivas, conforme constatadas nos termos das condições e procedimentos 
estabelecidos no item Indicadores de Avaliação Quantitativa e Qualitativa; 
 
12.3 Suspensão temporária do direito de licitar com a Rede Mário Gatti, bem como impedimento de 
com estes contratar, ou declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta 
grave, ou cometer fraude, ambos por prazo de até 02 (dois) anos, independentemente da aplicação de 
outras penalidades previstas nesta cláusula; 
 
12.4 Nos casos de declaração de inidoneidade, a contratada poderá, após decorrido o prazo de 02 
(dois) anos de sua declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida se a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes; 
 
12.5 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis; 
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12.6 As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a 
Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante; 
 
12.7 O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, 
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de 
força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no 
fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do 
art. 393 do Código Civil; 
 
12.8 A multa prevista na cláusula 12.1 e seus subitens têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, sua aplicação não exime a licitante da reparação de eventuais perdas e danos que 
seu ato punível venha a acarretar à Rede Mário Gatti; 
 
12.9 Em caso de rescisão unilateral do Contrato pela Administração ou de qualquer descumprimento 
de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por 
cento) do valor total do Contrato, de acordo com a gravidade da infração; 
 
12.10 Em se verificando a ocorrência de prejuízo a Rede Mário Gatti decorrente de ato punível 
praticado pela licitante será retido pela tesouraria o valor referente ao total do prejuízo sofrido junto 
aos créditos da mesma; 
 
12.11 A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido não caracterizando 
penalidade e não exime a licitante de aplicação de sanção administrativa pelo ato punível;  
 
12.12 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do ajuste, a 
licitante poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a 
gravidade da falta (Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e Art. 7º da Lei 10.520/02); 
 
12.13 As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a 
Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante; 

 
12.14 O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, 
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de 
força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no 
fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do 
art. 393 do Código Civil; 
 
12.15 Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
 
12.16 Descontos. O Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas 
que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, 
seus anexos ou no Termo de Contrato; 
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12.17 Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem contra o 
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de 
qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução 
da contratação, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos 
da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/2002; 
 
13 HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 
 
13.1 Constituem motivos para rescisão contratual: 
 

13.1.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 
ou prazos; 
13.1.2 A lentidão do seu cumprimento e o atraso injustificado do início dos serviços levando a 
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço; 
13.1.3 Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
13.1.4 A subcontratação total ou parcial sem anuência pela contratante, dos serviços objeto do 
presente Edital e anexos; 
13.1.5 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
13.1.6 O cometimento reiterado de faltas na sua execução dos serviços na forma prevista; 
13.1.7 A dissolução da instituição Contratada; 
13.1.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da instituição que 
prejudique a execução do Contrato; 
13.1.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela autoridade da Instituição; 

 
14 DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL  
 
14.1 A contratação exigirá a prestação de garantia de adimplemento contratual de 2% (dois por 
cento) do valor total do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura do Contrato; 
 
14.2 A garantia de que trata o subitem anterior poderá consistir em:  
 

14.2.1 Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida pública; ou 
14.2.2 Seguro-garantia, com prazo compatível com o da vigência do Contrato; ou  
14.2.3 Fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do Contrato; 

 
14.3 A cobertura das garantias deve abranger toda a execução do contrato administrativo e 90 
(noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, e 
complementada proporcionalmente em caso de aditamento contratual; 
 
14.4 A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a contratada pagou todas as 
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o 
fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a legislação que rege a matéria; 
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14.5 Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a contratada 
poderá requerer a liberação da garantia de que trata este item, mediante requerimento dirigido ao 
gestor contratual, o qual atestará o cumprimento das obrigações e encaminhará o pleito para parecer 
jurídico e autorização superior; 
 
14.6 A garantia de que trata este item será liberada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
autorização do Diretor Presidente da Rede Mário Gatti. Quando em dinheiro, a garantia será atualizada 
monetariamente; 
 
14.7 Sempre que ocorrer qualquer alteração no valor do contrato, para mais ou para menos, o valor 
nominal da garantia deverá ser atualizado, mantendo-se a proporção inicialmente definida, devendo o 
Gestor do Contrato notificar a Contratada para: 
 

14.7.1 Havendo aumento do valor do ajuste em razão de acréscimos ou reajuste, repactuação 
ou revisão de preços, complementar a garantia prestada originalmente para manter a proporção 
do percentual fixado; 
14.7.2 Havendo a prorrogação de prazo, viabilizar a renovação da garantia quando for o caso; 
14.7.3 Havendo redução do valor do ajuste em razão de supressões, assegurar-lhe a liberação 
do montante correspondente à diferença de valor entre o inicialmente assegurado e o que 
passou a ser efetivamente devido; 
14.7.4 Havendo redução do valor da garantia, em consequência de sua execução, efetuar sua 
reposição para atingir o montante contratualmente estabelecido, sob pena de rescisão do 
contrato existente; 
 

15  IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

15.1 Forma. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados por meio eletrônico, 
em campo próprio do sistema, encontrado na opção “EDITAL”. As impugnações e os pedidos de 
esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame; 
 
15.2 Decisão. As impugnações serão decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de 
esclarecimentos respondidos pelo Pregoeiro até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da 
sessão pública; 
 

15.2.1 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização da sessão pública, se for o caso; 
15.2.2 As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 
entranhados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado; 

 
15.3 Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das 
condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência, Anexo I; 
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16 DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI N. 13.709/2018 
 
16.1 É vedada à CONTRATADA a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado e/ou gerado 
em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob 
pena de responsabilização administrativa, civil e criminal; 
 
16.2 A CONTRATADA se compromete a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – 
em especial aos dados pessoais e aos dados pessoais sensíveis – repassados e/ou gerados em 
decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou 
pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do 
instrumento contratual; 
 
16.3 A CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente se der causa à danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados e/ou gerados em 
decorrência da execução contratual; 
 
16.4 Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para a 
execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso aos dados pessoais dos representantes legais, 
bem como dos procuradores da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico 
e residencial, e cópia do documento de identificação (listar outros, quando cabível); 
 
16.5 A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se 
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de 
proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE; 
 
16.6 A CONTRATADA fica obrigada a informar aos seus colaboradores quanto ao tratamento de 
dados pela CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018, Decreto Municipal nº 21.903/22 
e Lei Municipal nº 14.666/2013, devendo coletar o consentimento destes; 
 
16.7 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem 
como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados; 
 
17 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1 Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
17.2 Omissões. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro e as questões relativas ao 
sistema, pela Coordenadoria de Compras Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda e Planejamento; 
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17.3 Atas das Sessões. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso IX, do Regulamento anexo à Resolução CC-
27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio; 
 
17.4 Sigilo dos licitantes. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes: 
 

17.4.1 Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta; 
17.4.2 Para os demais participantes, até a etapa de habilitação; 

 
17.5 Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessão 
pública, franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para a Rede Mário Gatti, para o Pregoeiro 
ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a publicação do aviso até a conclusão da 
etapa de negociação, especialmente no preenchimento do formulário eletrônico para a entrega das 
propostas; 

 
17.6 A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação do licitante na 
etapa "Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo pregoeiro na etapa "Análise da 
Aceitabilidade de Preço"; 

 
17.7 Saneamento de erros e falhas. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 

 
17.7.1 As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são 
aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da 
sessão pública deste Pregão; 
17.7.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público; 

 
17.8 Publicidade. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 
publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Município de Campinas/SP no endereço 
www.campinas.sp.gov.br, no site da “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – 
Sistema BEC/SP no endereço www.bec.sp.gov.br, opção “PREGÃO ELETRÔNICO” e no site da Rede Mário 
Gatti no endereço www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes; 
 
17.9 Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil, 
prorrogam-se para o dia útil subseqüente; 

 
17.10 A Rede Dr. Mário Gatti se reserva no direito de solicitar através de diligência para atendimento 
em 03 (três) dias úteis, esclarecimentos ou complemento de instrução do processo, sob pena de 
desclassificação do licitante pelo não cumprimento; 
 
17.11 Serão considerados os documentos recebidos via e-mail ao Pregoeiro, pessoalmente, via 
Correios ou por petição entregue na área de Licitações desta Rede Mário Gatti, durante o período de 
expediente administrativo desta instituição das 08h00 às 17h00; 
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17.12 Foro. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Campinas/SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da execução do fornecimento objeto desta licitação; 

 
17.13 Anexos. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I –  Termo de Referência; 
Anexo II –  Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo III –  Modelo de Proposta por Posto; 
Anexo IV -  Materiais e Equipamentos; 
Anexo V - Equipes, Remanejamentos e Atribuições; 
Anexo VI -  Avaliação Mensal da Execução Contratual; 
Anexo VII -  Modelos de Declarações; 
Anexo VIII –  Modelo de Atestado de Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade; 
Anexo IX -  Dados Cadastrais para Proponente; 
Anexo X - Termo de Ciência e de Notificação; 
Anexo XI -  Minuta do Termo de Contrato; 

 
 
 

Campinas, 29 de setembro de 2022  
  

Henrique Milhina Moreira 
Diretor Administrativo 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 

 
Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais de saúde, na área de 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Farmacêutico Clínico para 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Técnico de Imobilização de Gesso através de postos de 
trabalho para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
2. VIGÊNCIA 
 
2.1. A presente contratação vigerá pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do 
efetivo início da execução dos serviços, a ser indicada na Ordem de Início dos Serviços emitida pela Rede 
Dr. Mário Gatti, podendo ser prorrogada até o limite legal considerando ainda que a Contratada deverá 
estar apta a iniciar a execução dos serviços na data determinada na Ordem de Início de serviços; 
 
3. LOCAIS DE EXECUÇÃO 
 
3.1. Os serviços objeto deste Edital e seus anexos serão realizados nas unidades da Rede Dr. Mário 
Gatti abaixo descritas: 

 
3.1.1. Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, situado na avenida Ruy Rodriguez 3.434 - 
Jardim Yeda – CEP  13060-646 (CHPEO); 
3.1.2. Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, situado na Av. Pref. Faria Lima, 340 - Parque Itália - 
Campinas. (HMMG); 
3.1.3. Unidade de Pronto Atendimento Jardim Anchieta, situado na rua Bertholdo, 670 – Vila 
Padre Anchieta – CEP 13068-219 (UPA); 
3.1.4. Unidade de Pronto Atendimento Carlos Lourenço, situado na rua Praia da Enseada s/n - 
Jardim Carlos Lourenço – CEP 13100-670 (UPA); 
 

3.2. Os serviços objeto desta contratação poderão ser realizados em outras unidades que compõem 
a Rede Dr. Mário Gatti, observados os critérios de remanejamento previstos no anexo V deste Edital; 
 
4. VIGÊNCIA 
 
4.1. A presente contratação vigerá pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do 
efetivo início da execução dos serviços, a ser indicada na Ordem de Início dos Serviços emitida pela Rede 
Dr. Mário Gatti, podendo ser prorrogada até o limite legal considerando ainda que a Contratada deverá 
estar apta a iniciar a execução dos serviços na data determinada na Ordem de Início de serviços; 
 
4.2. A contratada deverá estar apta a iniciar a execução dos serviços na data determinada na Ordem 
de Início de serviços; 
 
5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
5.1. A presente contratação deverá ser executada por meio de 349 (trezentos e quarenta e nove) 
Postos de Trabalho conforme os tipos, quantidades e carga horária previstos no item 5.2, de acordo com 
as atribuições e qualificações previstas no Anexo IV deste Edital; 
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5.2. Tabela 1:  Postos de trabalho e unidades da Rede Dr. Mário Gatti  
 

Quantitativo dos Postos de Trabalho conforme unidade da Rede Dr. Mário Gatti 
Descritivo do posto Carga horária CHPEO HMMG UPA 

12h - Diurno - segunda a sexta 04 0 0 

24h – segunda a domingo 27 08 0 

08h - Diurno – Segunda a sexta – Coordenação 01 0 0 

08h - Diurno – Segunda a sexta - Chefia 11 0 0 

24h – Segunda a domingo – Liderança 01 0 0 

08h - Diurno – Segunda a sexta – Enf. Apoio 06 0 0 

12h – Diurno – Sábado e domingo 01 0 0 

Enfermeiro 

12h – Noturno – Segunda a domingo 01 0 0 

12h - Noturno - Segunda a domingo 08 21 0 

12h - Diurno – Segunda a domingo 0 32 10 

12h - Diurno – Segunda a sexta 34 0 0 

24h – Segunda a domingo 96 0 0 

Técnico de enfermagem 

12h - Diurno – Sábado e Domingo 08 0 0 

12h - Diurno - Segunda a sexta 01 01 0 
Técnico em gesso 

24h – Segunda a domingo 01 01 0 

12h - Diurno - Segunda a domingo 11 0 0 

12h - Noturno – Segunda a domingo 06 03 0 

12h - Diurno – Segunda a sexta 05 03 0 
Fisioterapia 

18h - Diurno – Segunda a domingo 0 0 0 

06h - Diurno - Segunda a sexta - manhã 04 01 0 
Terapia ocupacional 

06h - Diurno – Segunda a sexta - tarde 03 0 0 

06h - Diurno - Segunda a sexta – manhã 05 01 0 
Fonoaudiologia 

06h - Diurno – Segunda a sexta – tarde 03 0 0 

Psicologia 08h - Diurno - Segunda a sexta 03 01 0 

Nutricionista clínico 08h - Diurno - Segunda a domingo 05 06 0 

Nutricionista clínico – chefia 08h - Diurno - Segunda a sexta 01 0 0 

15h – 07h00 às 22h00 - Segunda a domingo 02 0 0 

12h - Diurno – Segunda a sexta 05 02 0 Serviço social 

12h - Diurno – Sábado e domingo 02 02 0 
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Continuidade 

Quantitativo dos Postos de Trabalho conforme unidade da Rede Dr. Mário Gatti 
Descritivo do posto Carga horária CHPEO HMMG UPA 

Serviço social - Chefia 06h - Diurno - Segunda a sexta 01 0 0 

Farmacêutico 08h - Diurno - Segunda a sexta 01 0 0 

Total 257 82 10 
Obs. Em relação a unidade orçamentária, temos 73,67 para CHPEO, 23,49 para HMMG e 2,86 para UPA.  
 
5.3. A quantidade de profissionais necessária para cobertura e funcionamento dos postos de 
trabalho deverá ser calculada pela contratante, observando e respeitando as normas aplicáveis, 
legislações trabalhistas, acordos e convenções coletivas das categorias profissionais ou conselhos de 
classe respectivos, de forma a garantir sua cobertura ininterrupta do posto durante todo o período de 
funcionamento; 

 
6. DO PREPOSTO 
 
6.1. A contratada deverá indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para 
representá-la em tudo o que se relacionar com os serviços prestados, no ato da assinatura do contrato, 
através de documento em papel timbrado e assinado pelo responsável legal, informando os números de 
telefones, e-mail, aparelhos de rádio-chamada e de qualquer outro meio de comunicação do preposto, 
que permita a agilidade no contato; 
 
6.2. O preposto deverá ser disponível, fazendo-se presente no local da execução do contrato sempre 
que necessário; 
 
6.3. O preposto deve atender às solicitações dos gestores e ser apto para esclarecer questões 
relacionadas a realização dos serviços, administração de pessoal, documentos fiscais, desenvolvimento 
das tarefas e informações contratuais; 
 
6.4. O preposto deverá ter, preferencialmente, formação na área da saúde e manter-se atualizado 
quanto ao andamento situacional do contrato; 
 
6.5. O preposto deverá abster-se de tomar decisões e adotar providências que ultrapassem sua área 
de competência; 
 
7. DOS SERVIÇOS 
 
7.1. Os serviços deverão ser executados com os profissionais da CONTRATADA, por meio de quadro 
próprio de pessoas ou por ela designado, assumindo inteira responsabilidade por eles, em todos os 
aspectos legais; 
 
7.2. A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, profissionais com a 
qualificação e capacitação exigidas neste Edital e seus anexos; 
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7.3. Os setores não poderão, sob nenhuma hipótese, ficar sem a presença de profissional durante o 
período da jornada do respectivo posto de trabalho, devendo a Contratada sempre condicionar a 
entrada no plantão de um colaborador, à saída de outro, cabendo ao Contratante a solicitação de 
permanência do colaborador do plantão, em caso de atraso e/ou de ausência, até que o preposto possa 
tomar as providências cabíveis; 
 
7.4. A contratada deve garantir que os profissionais atuem em colaboração com as áreas afins e 
demais setores, de forma a favorecer o fluxo de atendimento em toda a Unidade; 
 
7.5. A contratada deverá cumprir integralmente todas as condições, obrigações, metas e resultados 
estabelecidos, atendendo as especificações técnicas contidas neste Edital e nos seus anexos, os quais 
que são parte integrante e indissociável do presente e sujeitam igualmente a contratada ao 
cumprimento dos critérios técnicos, especificações, atribuições, quantitativos, qualidade e demais 
condições neles estabelecidos; 
 
7.6. Todos os serviços e atividades desenvolvidas para alcance dos objetivos propostos neste Edital e 
seus anexos deverão ser realizados com observância das normas internas, rotinas, protocolos e 
diretrizes definidos pela Rede Dr. Mário Gatti, bem como de toda legislação vigente relativa à prestação 
dos serviços contratados; 
 
7.7. A CONTRATADA deverá manter seu pessoal uniformizado, identificando-o por meio de crachás, 
com fotografia recente, para que eles transitem nas dependências do Hospital e realizem as atividades 
propostas de maneira segura ao profissional e ao paciente, garantindo o cumprimento da NR 32 para o 
exercício da função; 
 
7.8. A CONTRATADA deverá garantir que seus profissionais atuem e participem das Comissões 
Internas, Comissão de Ética, Comissão de Revisão de Prontuário, demais comissões e comitês inerentes 
à prestação do serviço; 
 
7.9. Classificação de Risco: a classificação de risco deverá ser realizada em período integral pelos 
profissionais enfermeiros, de forma a evitar acúmulo de demanda e aumento do tempo de primeiro 
atendimento, devendo ser classificados 100% dos casos triados; 
 
7.10. Avaliação do paciente: todo paciente internado deverá ser avaliado nas primeiras 24 (vinte e 
quatro) horas de internação; 
 
7.11. A prestação dos serviços objeto deste Edital e seus anexos inclui a disponibilização de 
mobiliários e materiais descritos no Anexo IV – Materiais e Equipamentos, bem como fornecimento de 
crachás e uniformes, máscara N95 e faceshield aos profissionais quando necessário, adequações dos 
vestiários coletivo e em áreas específicas conforme NR 24 (armário roupeiro guarda-volume em metal 
em quantitativo para guarda de pertences comuns dos profissionais), que a contratada deve 
providenciar, às suas expensas; 
 
7.12. Fica facultado à contratada utilizar às suas expensas todos os insumos, materiais, equipamentos 
e afins, de natureza administrativa que a contratada julgar necessários à gestão interna de seus recursos 
humanos; 
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7.13. A contratada deverá garantir, às suas expensas, a regularidade e manutenção de Programa de 
Controle Médico Ocupacional (PCMSO), Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) NR4, Capacitação dos 
seus brigadistas e demais decorrentes da sua atuação; 
 
7.14. É expressamente vedada à CONTRATADA à subcontratação total dos serviços objeto da 
presente contratação e a subcontratação parcial dos serviços fica condicionada ao aceite expresso por 
parte da CONTRATANTE; 

 
8. DAS SUBSTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 
 
8.1. Os postos de trabalho deverão ser preenchidos pela quantidade de profissionais suficientes para 
manter o funcionamento do posto de forma ininterrupta durante toda sua respectiva carga horária, 
devendo ser providos em número suficiente para reposição e cobertura de profissionais ausentes em 
virtude de férias, afastamentos e quaisquer outros motivos; 
 
8.2. A contratada deve providenciar a substituição/reposição imediata dos profissionais ausentes, de 
forma a evitar desassistência aos pacientes, sob pena das penalidades cabíveis;  
 
8.3. Será considerada reposição imediata aquelas que ocorrerem no prazo máximo de 01 (uma) 
hora, contados do início da vacância; 
 
8.4. Caso a substituição não seja efetuada nesse prazo, será descontado o valor relativo a 100% do 
valor do respectivo dia do posto; 
 
8.5. Em caso de substituição, os novos profissionais deverão ter as mesmas qualificações exigidas 
para o respectivo posto; 
 
8.6. Mensalmente, a Contratada deverá disponibilizar, com antecedência de no mínimo 05 (cinco) 
dias ao gestor do contrato, a escala com o nome dos colaboradores para o mês subsequente; 
 
8.7.  Caso se necessite de eventual alteração na escala, a troca deverá ser avisada por e-mail ao 
Gestor do Contrato com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas e, caso a alteração não puder ser 
prevista, a mesma deverá ser informada imediatamente por e-mail ao gestor, com a devida justificativa;  
 
9. DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADO 
 
9.1. Pontualidade/ assiduidade: o serviço deverá ser ininterrupto e as trocas de postos efetuadas de 
maneira a evitar a descontinuidade do cuidado prestado. Deverão fazer troca de turno conjuntamente, 
sem fracionamento; 
 
9.2. Ética: o sigilo, respeito e ética devem nortear os serviços realizados; 
 
9.3. Integralidade no cuidado: o serviço se fundamentará na lógica do cuidado integral, devendo 
sempre o foco ser a promoção, manutenção e/ou restauração da saúde; 
 
9.4. Bem-estar do paciente: a garantia de satisfação e bem-estar do paciente deve ser o foco do 
atendimento prestado; 
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9.5. Trabalho em equipe: a contratada deverá permitir e estimular o trabalho em equipe e a 
colaboração entre os seus profissionais e os profissionais/setores que atuem direta ou indiretamente no 
cuidado ao paciente; 
 
9.6. Integração: a contratada deverá planejar e ministrar palestra de integração de novos 
colaboradores utilizando-se de procedimentos, normas e protocolos institucionais e desenvolver a 
integração intersetorial e intermediar as relações com os demais serviços; 
  
9.7. Comunicação: a contratada deverá garantir comunicação objetiva, clara, efetiva e acessível a 
todas as equipes, profissionais, prestadores de serviço direta ou indiretamente envolvidos no cuidado e 
demais instituições e empresas; 
 
9.8. Acolhimento familiar: a contratada deverá assumir a responsabilidade de acolher os familiares 
dos pacientes em atendimento, dando-lhes todas as informações necessárias relativas ao estado de 
saúde dos mesmos, bem com o fornecimento de relatórios, se solicitados, nos termos da Legislação 
vigente; 
 
9.9. Compromisso ambiental: a contratada compromete-se a respeitar normas ambientais e 
programas de gerenciamento de resíduos hospitalares; 
 
9.10. Conhecimento técnico: a contratada compromete-se a desenvolver os serviços pautados em 
conhecimento técnico, atualizações, capacitações e habilidades dos seus profissionais; 
 
9.11. Formação e atividades de ensino: a contratada deverá envolver-se e participar das atividades de 
formação dos profissionais por meio de apoio aos programas de residência próprio, planejamento e 
disponibilização de campos de prática para alunos de instituições de ensino que atuem no CHPEO; 
 
9.12. Qualidade da assistência: os resultados dos indicadores de desempenhos qualitativos do 
Contratado serão monitorados e avaliados conforme definidos no Anexo 4; 
 
9.13.  Princípios e Diretrizes do SUS: a contratada compromete-se a cumprir os princípios e diretrizes 
do SUS, bem como todas as Legislações afeitas ao mesmo; 
 
10. MEDIÇÃO E APURAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1. Até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês, a contratada deverá apresentar ao Gestor do 
Contrato os seguintes relatórios referentes à execução contratual do mês anterior: 

 
10.1.1. Relatório Gerenciais; 
10.1.2. Escalas revisadas; 
10.1.3. Espelhos de ponto; 
10.1.4. Documentos comprobatórios dos recolhimentos das obrigações contratuais, fiscais, 
trabalhistas e previdenciários referentes aos empregados/ prestadores de serviços; 
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11. AVALIAÇÃO MENSAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1. A regularidade do cumprimento das obrigações dispostas neste Termo de Referência será 
avaliada mensalmente pelo gestor contratual segundo critérios, obrigações e condições ora 
estabelecidas, a fim de conceituá-los como Conforme, Conformidade Parcial e Inconformidade (Modelo 
de Check-list,  Anexo V).  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MENSAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Conceitos de avaliação 

Conformidade: até 12 pontos 

Conformidade parcial: entre 13 pontos a 21 pontos – advertência. Em caso de recorrência, abertura de processo 
de apuração 

Inconformidade: 22 ou mais pontos – abertura automática de processo para apuração 

 
Grupo Critérios – cada ocorrência abaixo poderá gerar a respectiva pontuação Ponto 

A1 
Cláusula 6.2: preposto disponível para o desempenho de sua função e/ou para atendimento 
de solicitações 

01 

A2 Cláusula 6.3: preposto não atendeu à solicitação do gestor/fiscal no prazo determinado. 01 

A3 
Cláusula 6.4 e 8.6: profissional não atuou em colaboração com as áreas afins, desfavorecendo 
o fluxo de atendimento. 

01 

A4 
Cláusula 14.69 e 14.42: profissional causou danos ou extravio de material, equipamentos ou 
mobiliários disponibilizados pela Contratante ou por outros prestadores de serviço. 

01 

A5 
Clausula 8.1 a 9.5: registro de queixa formal sobre infringência de qualquer princípio que rege 
a execução do serviço contratado consideradas Ouvidorias, canal 156 e E/sic (Lei de acesso à 
informação) 

01 

A6 
Cláusula 7.7: profissional sem uniforme ou identificação com crachás ou em desacordo com a 
NR 32 para exercício da função. 01 

B1 
Cláusula 8.6 e 8.7: a contratada não promoveu a integração de profissional ou trabalho em 
equipe. 

02 

B2 Cláusula 7.8: ausência injustificada de profissional em comissão ou comitê institucional. 02 

B3 
Cláusula 7.7: profissional não observou normas internas, rotinas, protocolos e diretrizes da 
Contratante no desempenho da atividade assistencial. 02 

C1 
Cláusula 7.9: profissional deixou de realizar a classificação de risco ou realizou em 
desconformidade com o protocolo de qualificação em urgência e emergência. 

03 

C2 Cláusula 7.10: paciente sem avaliação nas primeiras 24 horas de internação. 03 

C3 
Cláusula 5.1 e 5.3: o posto de trabalho sem cobertura – não funcionou de forma ininterrupta 
ou em conformidade com a respectiva carga horária. 

03 

 
11.2. A avaliação Mensal será realizada conceituada conforme a pontuação obtida, podendo resultar 
nas seguintes providências: 

 
11.2.1. Na hipótese de ocorrência de execução parcial de serviços conceituado com 
conformidade parcial poderá ensejar advertência sem prejuízo do desconto proporcional do 
pagamento dos serviços; 
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11.2.2. Na hipótese de recorrência de execução parcial de serviços conceituado com 
conformidade parcial poderá ser aberto processo para apuração de responsabilidade e 
aplicação de penalidade de multa, sem prejuízo do desconto proporcional do pagamento dos 
serviços; 
11.2.3. Na hipótese de ocorrência de inexecução dos serviços conceituados como 
inconformidade poderá ser aberto processo para apuração de responsabilidade e aplicação de 
penalidade de multa e/ou rescisão contratual, sem prejuízo do desconto proporcional do 
pagamento dos serviços; 

 
12. DO ACEITE DOS SERVIÇOS 
 
12.1.  As ocorrências abaixo relacionadas, desde que devidamente documentadas e atestadas pelos 
agentes públicos, responsáveis pela comprovação dos fatos, implicarão em aceite parcial ou não aceite 
total da Nota Fiscal; 
 
12.2. Vacância ou ausência de profissionais nos Postos de Trabalho, além de 15 (quinze) minutos, 
resultando em escala incompleta; 
 
12.3. Vacância ou ausência de profissionais nos Postos de Trabalho, além de 01 (uma) hora, 
resultando em escala incompleta; 
 
12.4. Cumprimento de prazos de entrega de arquivos e relatórios, bem como preenchimento 
adequado de impressos, relatórios, e sistemas oficiais da Rede Mário Gatti e do SUS – Sistema Único de 
Saúde, em âmbito municipal, estadual ou federal; 
 
12.5. A não apresentação dos documentos supracitados, ou a execução de serviços em desacordo 
com o contratado, impedem o aceite da Nota Fiscal e seu pagamento, e serão objeto de regular 
apuração da conduta da contratada através de abertura de processo administrativo específico com 
ampla defesa e contraditório; 
 
12.6. Após o aceite definitivo pela unidade gestora do Contrato, a nota fiscal será encaminhada para 
pagamento com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, fora a dezena, contados da data do aceite; 
 
12.7. A nota fiscal não aprovada pela Rede Mário Gatti será devolvida à CONTRATADA para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição; 
 
12.8. A devolução da nota fiscal não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese nenhuma servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços; 
 
13. DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
13.1. Os serviços deverão ser faturados mensalmente, considerando-se os relatórios e documentos 
obrigatórios mencionados neste termo; 
 
13.2. Após conferência e aprovação dos relatórios por parte da CONTRATANTE, a Contratada deverá 
apresentar à unidade gestora a nota fiscal mensal referente aos serviços prestados; 
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13.3. A CONTRATANTE reterá o pagamento dos valores devidos, na hipótese não apresentação da 
comprovação do recolhimento do ISSQN, da contribuição previdenciária ao INSS e do FGTS, quando 
cabíveis; 
  
13.4. A data de emissão da nota fiscal deverá obrigatoriamente ser realizada dentro do mês corrente 
e conter a identificação do número do protocolo administrativo, períodos e/ou mês de referência da 
execução dos serviços, discriminação dos serviços e valores; 
 
13.5. O valor mensal deverá ser dividido sempre na proporção 1/30 para fins de cálculo do valor 
parcial da parcela; 
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
14.1. Cumprir integralmente as condições de execução, e todas as disposições deste Termo de 
Referência; 
 
14.2. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes, bem como o arquivo médico, 
ressalvados os prazos previstos em lei; 
 
14.3. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, 
excetuados os casos autorizados por Comissão de Ética em Pesquisa, que poderá autorizar projetos de 
pesquisas segundo as Normas vigentes no Brasil; 
 
14.4. Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de forma universal e igualitária, mantendo 
sempre a qualidade na prestação dos serviços contratados; 
 
14.5. Justificar ao usuário ou ao seu representante, quando solicitado por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste Termo, e 
deixar devidamente registrado no Prontuário; 
 
14.6. Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; 
 
14.7. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo 
nos casos de iminente perigo de morte ou de obrigação legal; 
 
14.8. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, por ministro 
de culto religioso, respeitadas as normas de funcionamento da unidade; 
 
14.9. Notificar, ao Contratante, eventuais alterações em seus estatutos e/ou de sua diretoria, 
enviando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do registro da alteração, cópias 
autenticadas dos documentos com as respectivas mudanças; 
 
14.10. Implementar e manter as diretrizes da Política Nacional de Humanização e do Programa 
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar; 
 
14.11. Atender de forma imediata a todas as solicitações da segurança do trabalho do Contratante; 
 
14.12. Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pelo Contratante; 
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14.13. É expressamente vedada ao Contratado a cobrança de qualquer importância dos pacientes em 
atendimento nas dependências do Hospital; 
 
14.14. Os profissionais designados para a prestação dos serviços nas dependências da Rede Dr. Mário 
Gatti deverão observar e executar os serviços em conformidade com as rotinas e normas técnicas do 
estabelecimento, o Regimento do Corpo Clínico e o Regulamento Interno; 
 
14.15. A contratada, por meio de representantes, preposto ou pessoal designado, deverá participar de 
reunião, com agendamento prévio, para avaliação e discussão de casos, protocolos, novas rotinas e 
regras, junto a Contratante, sempre que solicitado; 
 
14.16. Responder a todas as reclamações do setor de atendimento dos pacientes, auditoria, serviço de 
atendimento ao usuário ou equivalente, em até 03 (três) dias úteis; 
 
14.17. Garantir a execução de forma ininterrupta e integral aos postos de trabalho dimensionados e 
exigidos neste Termo de Referência; 
 
14.18. Dimensionar, reorganizar e fazer gerenciamento do serviço integrado na Rede Dr. Mário Gatti  , 
prevendo realização do trabalho e procedimentos inerentes as categorias, aos pacientes das respectivas 
unidades, nos setores contratados neste Termo de Referência (TR); 
 
14.19. Disponibilizar todos os profissionais qualificados em quantidade suficiente e adequada para o 
cumprimento dos serviços das suas atribuições durante toda a vigência do contrato visando o 
atendimento seguro e com qualidade aos pacientes; 
 
14.20. Realizar elaboração, definições de fluxos de trabalho, preenchimento de documentação legal, 
bem como a implementação de manuais de normas e rotinas, conforme ditames legais e éticos que 
envolvem as Diretrizes para desempenho das atividades nas áreas contratadas neste Termo de 
Referência; 
 
14.21. Os padrões de atendimento nas unidades deverão estar em conformidade com as normas 
operacionais da assistência à saúde e legislações específicas que regem cada categoria profissional; 
 
14.22. Os serviços deverão ser efetuados por profissionais devidamente regularizados junto aos 
respectivos conselhos de classe, treinados e aptos ao desempenho de todas as atribuições inerentes às 
atividades desenvolvidas; 
 
14.23. Todo o atendimento prestado está, desde já, condicionado e submetido às diretrizes 
institucionais da Rede Dr. Mário Gatti  , relativas a demandas assistenciais e operacionais imprevistas, 
ocasionadas por sazonalidades e eventos como calamidades, epidemias, surtos e congêneres que 
poderão impactar as rotinas de atendimento à população, com reflexo nos postos de trabalho e suas 
respectivas gestões; 
 
14.24. O dimensionamento do quadro necessário para o atendimento do paciente ficará a cargo da 
contratada, de forma a garantir o funcionamento ininterrupto de todos os postos de trabalho; 
 
14.25. Em caso de ausências programadas e não programadas nas áreas assistenciais, a reposição 
deverá se dar com profissionais que tenham experiência na área onde prestará o serviço; 
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14.26. Em caso de ausência não programada na equipe assistencial, o tempo para reposição de 
profissional não deverá ser superior a 01 (uma) hora; 
 
14.27. As categorias assistenciais, objeto da contratada, deverão apresentar seus Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP), devendo estar em conformidade com as legislações dos respectivos 
conselhos, sendo esses passíveis de alteração e aprovação da contratada em até 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato; 
 
14.28. É de responsabilidade da contratada quaisquer necessidades de atualizações e adaptações dos 
POP e fluxos para a unidade de atuação, sempre submetendo-o a avaliação e aprovação da Contratante; 
 
14.29. Orientar as equipes designadas para a prestação dos serviços nas unidades da Rede Dr. Mário 
Gatti   a observarem e executarem os serviços em conformidade com as rotinas e normas técnicas do 
estabelecimento deverão seguir os procedimentos operacionais padrões e protocolos institucionais 
aprovados pela CONTRATANTE; 
 
14.30. A Contratada deve obedecer às regras estabelecidas pela Contratante e adequar-se dentro do 
seu fluxo de trabalho, as quais poderão sofrer alterações conforme necessidade institucional; 
 
14.31. É facultado à contratada propor novas rotinas que julgar necessárias para promoção dos 
processos de trabalho, ficando condicionada a adoção de novas rotinas à avaliação e prévia aprovação 
da Contratante; 
 
14.32. A CONTRATADA responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado 
por seus colaboradores, ex-colaboradores ou prepostos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade 
de ressarcimento de danos materiais ou morais, inclusive reclamações e eventuais condutas de não 
conformidade técnica dos integrantes de sua equipe, eximindo o CONTRATANTE de toda e qualquer 
responsabilidade; 
 
14.33. A licitante vencedora deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias corridos, após o efetivo início 
dos serviços, comprovação, através de cópia autenticada do(s) registros de todos os profissionais 
devidamente regularizado(s) junto ao Conselho de Classe que regulamenta cada categoria; 
 
14.34. A CONTRATADA deverá auxiliar o CONTRATANTE no controle dos indicadores e metas 
estabelecidos; 
 
14.35. A equipe da CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade de atender aos familiares dos 
pacientes que estiverem sob sua assistência, dando-lhes as informações necessárias, relativas ao estado 
de saúde deste paciente, bem com o fornecimento de relatórios sempre que solicitados; 
 
14.36. Deverá a Contratada ainda comunicar ao gestor do contrato, por e-mail, qualquer dificuldade de 
atendimento ocasionada pelo equipamento danificado; 
 
14.37. É facultado à Contratada utilizar às suas expensas, outros recursos humanos, mobiliários, 
materiais, equipamentos e demais estruturas complementares ou adicionais aos exigidos neste Termo 
de Referência, que julgar necessários para execução e gestão interna dos serviços prestados, 
condicionado à anuência expressa da contratante, ficando a manutenção e reposição das mesmas a 
cargo da Contratada, durante a vigência do contrato; 
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14.38. Identificar todos os equipamentos e ferramentas de sua propriedade, de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da Rede Mário Gatti; 
 
14.39. Responder e zelar pelos equipamentos e materiais entregues pela CONTRATANTE no âmbito da 
prestação dos serviços objeto desta contratação; 
 
14.40. Informar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer avarias ou defeitos de funcionamento dos 
equipamentos e materiais que impeçam a realização ou possam acarretar riscos à segurança dos 
pacientes e em caso do equipamento. Caso seja apontada que a avaria ou dano foi ocasionada pelo mau 
uso dos equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE, serão encaminhados para as devidas 
providências, prezando pelo bom uso do patrimônio público; 
 
14.41. Manter controle de frequência e pontualidade de seus colaboradores sob este contrato, 
podendo instalar relógio de ponto para registros, bem como as ocorrências havidas; A contratada 
deverá fornecer ao CONTRATANTE, por ocasião da apresentação do faturamento, as escalas de trabalho 
efetivamente cumpridas no mês com as respectivas evidências de frequência; 
 
14.42. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências e equipamentos necessários 
aos serviços; 
 
14.43. Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras disposições 
previstas em normas coletivas da categoria profissional;  
 
14.44. Responsabilizar-se por remunerar os profissionais contratados através da CLT, para prestação 
dos serviços com salários não inferiores ao piso salarial das respectivas categorias, firmado em acordo, 
convenção ou dissídio coletivo; 
 
14.45. Garantir que os profissionais que prestarem os serviços contratados possuam carga horária 
compatível com as exigências de registro junto ao CNES. Deverá manter atualizado o cadastro de seus 
profissionais no sistema CNES; 
 
14.46. Instruir seus colaboradores quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais 
como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante; 
 
14.47. Assegurar que todo colaborador que cometer falta disciplinar não será mantido no posto ou 
quaisquer outras instalações do Contratante; 
 
14.48. Atender, de imediato, as solicitações do Contratante quanto às substituições de colaboradores 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 
 
14.49. Comunicar a unidade do Contratante que administra o contrato, toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que 
esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, seguir os mesmos requisitos exigidos; 
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14.50. O profissional que vier a substituir outro, por qualquer motivo que seja, deverá pertencer ao 
quadro funcional da Contratada e estar devidamente identificado com crachá e uniformizado, assim 
como treinado e qualificado para as atribuições determinadas; 
 
14.51. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
colaboradores acidentados ou com mal súbito; 
 
14.52. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Administração Pública; 
 
14.53. Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à Contratada 
otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais – com vistas ao aprimoramento e manutenção 
da qualidade dos serviços à satisfação da Contratante; 
 
14.54. Estar apta a iniciar a prestação de serviços na data a ser indicada na Ordem de Início dos 
Serviços; 
 
14.55. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente e realizar em conjunto com o gestor do contrato, a planificação e execução dos serviços, 
garantindo suporte para o atendimento ininterrupto; 
 
14.56. Apresentar ao CONTRATANTE, ao início do contrato e quando houver alteração, a relação com 
os nomes e qualificação completa (estado civil, número de RG, CPF, CRM e registro no órgão regulador 
da especialidade, endereço residencial, número dos telefones celular, comercial e residencial), dos 
profissionais designados a prestar os serviços; 
 
14.57. Garantir o vínculo junto ao Conselho Regional de Classe durante todo o período de vigência do 
contrato. Esses registros deverão ser colocados à disposição de qualquer representante da Rede 
Municipal de Urgência emergência Dr. Mário Gatti, quando solicitado, a qualquer tempo na duração do 
contrato; 
 
14.58. Realizar a identificação dos profissionais que prestarem os serviços mantendo seu pessoal 
uniformizado, identificando-o por meio de crachás, com fotografia recente, para que eles transitem nas 
dependências do Hospital e realizem as atividades propostas de maneira segura ao profissional e ao 
paciente; 
 
14.59. Comunicar o CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
 
14.60. Responder formalmente a todas as reclamações do setor de atendimento dos pacientes, 
auditoria, serviço de atendimento ao usuário ou equivalente, relativas ao objeto da presente 
contratação; 
 
14.61. Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste Termo de 
Referência, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei; 
 
14.62. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE, ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços 
executados ou em execução; 
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14.63. Enviar à CONTRATANTE, mensalmente, cópia da comprovação de recolhimento das obrigações e 
encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais legais que envolverem os colaboradores e/ou 
prepostos designados à prestação dos serviços da presente contratação, sob pena de retenção de 
pagamento até a devida comprovação dos recolhimentos; 
 
14.64. Promover o controle de frequência de seus profissionais nos locais de execução dos serviços 
contratados, ficando a seu critério o formato deste controle, para fins de comprovação de presença a 
ser fornecida à CONTRATANTE; 
 
14.65. É vedado o fornecimento de declarações, documentos e ofícios diretamente à imprensa, 
empresas e outros órgãos sem o aval formal e escrito dos gestores do contrato; 
 
14.66. Executar os serviços de tal forma que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar; 
 
14.67. Responsabilizar-se por toda e qualquer perda, despesa, custo, dano ou prejuízo que a 
CONTRATANTE venha a sofrer em decorrência da atuação dos profissionais da CONTRATADA alocados 
para a prestação dos serviços objeto da presente contratação, incluindo qualquer ação judicial, sob 
qualquer fundamento, independente de argumentação de responsabilidade solidária ou subsidiária 
entre as partes, ou qualquer cobrança de autoridades governamentais relacionadas a encargos 
trabalhistas, fiscais, previdenciários, ou outros impostos ou taxas referentes a prestação dos serviços; e 
obrigar-se a, integral e prontamente, indenizar o CONTRATANTE por tais perdas, despesas, custos, 
danos ou prejuízos, incluindo honorários advocatícios; 
 
14.68. Preencher integralmente e corretamente fichas, formulários, relatórios e/ou documentação de 
cada atendimento e procedimento realizado, que fazem parte obrigatória da documentação objeto da 
prestação do serviço, com letra legível, nome completo do responsável, número de classe e assinatura, 
seguindo as determinações legais quanto ao preenchimento, de modo a permitir o faturamento total 
dos serviços prestados junto ao Sistema Único de Saúde. A empresa deverá providenciar de imediato, 
caso necessário, os ajustes aos documentos que apresentarem glosas para fins de faturamento; 
 
14.69. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação; 
 
14.70. Dar ciência sobre o resultado da Avaliação Mensal dos Serviços, realizado pelo Contratante, 
devendo reunir-se com este último buscando corrigir e melhorar os itens avaliados como “conformidade 
parcial” e “inconformidade”, e buscar a melhoria contínua de fatos negativos apontados; 
 
14.71. Prestar informações de forma integrada com demais profissionais da área de saúde nos outros 
setores do hospital e para outras instituições de saúde; 
 
14.72. Manter boa relação de trabalho com a equipe multiprofissional; 
 
14.73. A Contratada deverá apresentar mensalmente, a relação de nomes dos prestadores de serviços 
designados para realização dos serviços para fins de publicações em cumprimento a Lei Municipal 
14.666/2013 de 28 de Agosto de 2013; 
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15. DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS 
 
15.1.  A contratada deve observar o cumprimento da NR 4, garantindo aos seus funcionários o acesso 
e o atendimento de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT), sem custo adicional ao contratante, mediante a quantidade de profissionais da área de 
segurança e saúde do trabalho compatíveis com o número de empregados e a natureza do risco da 
atividade econômica da empresa; 
 
15.2. Fica facultado à contratada alocar o SESMT, às suas expensas, no estabelecimento da 
contratante; 
 
15.3. A contratada deverá apresentar à contratante o Registro do SESMT, em até 30 (trinta) dias após 
a assinatura do contrato; 
 
15.4. A contratada deverá cumprir os princípios e diretrizes da Norma Reguladora N°05 sem custos 
adicionais à contratante, mantendo a em regular funcionamento a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), garantindo respectiva participação de seus colaboradores; 
 
15.5. A contratada deverá acompanhar o cumprimento das medidas de segurança e saúde no 
trabalho, assim como auxiliar e promover a integração entre as diferentes CIPAS das diferentes 
contratadas de cada estabelecimento onde atuar; 
 
15.6. Em até 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato a contratada deverá apresentar à 
contratante os seguintes documentos: Designação da comissão, eleitoral; Convocação para as inscrições 
dos candidatos a representantes dos empregados na CIPA, Comunicado do início do processo eleitoral 
ao sindicato da categoria profissional; Comprovante de inscrição para eleição CIPA; Edital de convocação 
para eleição CIPA; Cédula de votação CIPA; Ata de eleição da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA; Ata de instalação e posse da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; 
Calendário anual das reuniões ordinárias – CIPA; 
 
15.7. A contratada deverá disponibilizar aos profissionais, às suas expensas, Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) conforme NR 32 e NR 6. Considera-se como EPIS todo equipamento usado para 
proteger a integridade física do trabalhador contra agentes nocivos a saúde e/ou acidente de trabalho, 
exemplos: calçados, luvas de borrachas, óculos de proteção, máscara n95 e/ou similares; 
 
15.8. Cabe à contratada prover mobiliários e equipamentos necessários para o cumprimento dessas 
legislações e das medidas de segurança e higiene exigidas pela Vigilância Sanitária; 
 
15.9. É de responsabilidade da contratada a participação de seus empregados no dimensionamento 
da equipe de brigada de emergência, conforme a ABNT NBR 14276, sem custos adicionais ao 
contratante, mantendo a em regular funcionamento assim como manter os brigadistas devidamente 
treinados; 
 
15.10. É de responsabilidade da contratada prover condições adequadas para intervalos e/ou descanso 
conforme Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Art. 
71), NR 04, NR 17e NR 24 (e todas as alterações dessas Normas Regulamentadoras: provendo condições 
mínimas de higiene e de conforto, baseando-se no turno que contar com o maior número de 
trabalhadores; 
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15.11. A contratada deverá prover o uso rotativo de armários simples entre seus colaboradores, 
decorrentes de adequação dos vestiários coletivo e em áreas específicas conforme NR 24: armário 
roupeiro guarda-volume em metal em quantitativo para guarda de pertences comuns dos profissionais. 
 
15.12. Em áreas de obrigatoriedade do uso exclusivo de armários para a guarda de EPI e/ou de 
vestimentas (Central de Materiais e Esterilização – CME, Centro Cirúrgico - CC, Unidade de Cirurgia 
Ambulatorial - UCA, Unidades de Terapia Intensivas – UTI), em que o colaborador seja exposto a 
material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou que provoquem sujidade, a CONTRATADA deverá 
prover armários de uso individual do tipo roupeiro de aço com 12 portas para cada vestiário (masculino 
/feminino); 
 
15.13. É de responsabilidade da contratada a promoção, controle e execução da imunização dos seus 
colaboradores dentro do seu Programa de Controle Médico Ocupacional (PCMSO)- NR-07 e suas 
alterações: A contratada compromete-se a cumprir os princípios e diretrizes da Norma Reguladora N°07 
sem custos adicionais; 
 
15.14. A contratada deve estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO incluindo o controle, acompanhamento e realização 
da imunização ativa dos seus empregados sempre que houver recomendação dos órgãos sanitários para 
esse público; 
 
15.15. A documentação comprobatória deverá ser apresentada sempre que solicitada pelo fiscal, 
sendo de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção regular dos prontuários médicos de seus 
colaboradores; 
 
16. DO SIGILO, CONFIDENCIALIDADE, LGPD E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
16.1. A contratada deverá entregar à Contratante toda e qualquer documentação gerada em função 
da prestação dos serviços objeto do contrato, bem como cederá em caráter definitivo a propriedade 
intelectual e os direitos autorais concernentes aos produtos elaborados no âmbito da contratação, 
entendendo-se por produto quaisquer estudos, modelo de dados, base de dados, base de 
conhecimento, esquemas, scripts, relatórios, páginas na intranet e internet, documentação didática em 
papel ou em mídia eletrônica, dentre outros, sendo vedado à CONTRATADA qualquer tipo de 
comercialização, apropriação ou divulgação destes. 
 
16.2. A contratada deverá manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados materiais, 
pormenores, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais, e inovações que venham a 
ter conhecimento ou acesso, ou que lhe tenha sido confiado em razão desta contratação, sendo eles de 
interesse da CONTRATANTE, não podendo sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar 
para quaisquer finalidades ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as 
penas da Lei.  
 
16.3. É vedado à CONTRATADA a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado e/ou gerado 
em decorrência da execução ou da formalização contratual, para finalidade distinta daquela do objeto 
da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, entendidas estas como 
dados de pacientes, profissionais, gestores, autoridades, envolvidos no processo de contratação e na 
gestão contratual. 
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16.4. A CONTRATADA se compromete a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – 
em especial aos dados pessoais e aos dados pessoais sensíveis repassados e/ou gerados em decorrência 
da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo 
aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual; 
 
16.5. A CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente se der causa a danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados e/ou gerados em 
decorrência da execução contratual; 
 
16.6. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se 
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de 
proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE; 
 
16.7. A CONTRATADA fica obrigada a informar aos seus colaboradores quanto ao tratamento de 
dados pela CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018, Decreto Municipal nº 21.903/22 
e Lei Municipal nº 14.666/2013, devendo coletar o consentimento destes; 
 
16.8. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas 
qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem 
como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados. 
 
17. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
O Contratante obriga-se a: 
 
17.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, inclusive quanto ao 
fornecimento de materiais, equipamentos e mobiliários de sua responsabilidade, assim como pontos de 
rede e de elétrica. 
 
17.2. Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, comunicando à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a sua execução. 
 
17.3. Fiscalizar a execução dos serviços em conformidade com o Art. 67 da Lei Federal nº 8666/93 e 
suas alterações, podendo para tanto fazer uso dos formulários contidos neste termo em forma impressa 
ou mediante o uso de recursos tecnológicos como softwares de gestão e outros sem, contudo, alterar os 
procedimentos e prazos ora estabelecidos. 
 
17.4. Indicar o gestor e o fiscal para acompanhamento da execução contratual. 
 
17.5. Relacionar-se com a Contratada através de pessoa por ela credenciada (preposto).  
 
17.6. Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Termo de Contrato, devendo 
verificar a regularidade do recolhimento dos encargos trabalhistas, sociais e regularidade fiscal, antes de 
efetuar o pagamento. 
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17.7. Comunicar à Contratada qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas 
neste Termo de Referência e no respectivo Termo de Contrato, determinando as medidas necessárias à 
sua imediata regularização. 
 
17.8. Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total dos serviços, as sanções administrativas 
previstas no Termo de Contrato. 
 
17.9. Fornecer impressos próprios para utilização pelos colaboradores da Contratada durante o 
desempenho de suas atividades. 
 
17.10. Treinar um técnico da Contratada nos sistemas informatizados que serão utilizados nos serviços, 
com todas as informações necessárias, para que este possa treinar os prestadores dos serviços. 
 
17.11. Permitir o acesso de colaboradores da Contratada, diferentes dos prestadores do serviço 
nomeados, aos locais de execução dos serviços, mediante agendamento prévio com o GESTOR ou 
FISCAL DO CONTRATO. 
 
17.12. Comunicar mensalmente a Contratada quanto ao resultado da Avaliação da Qualidade dos 
Serviços. 
 
17.13. Interfacear a comunicação com os demais serviços, sendo vedado os acordos diretos sem a 
ciência do gestor do contrato e/ou responsável pela unidade. 
 
18. VISITA TÉCNICA 
 
18.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar visita 
nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, 
sendo necessário agendamento prévio das 09h00m às 16h30m pelo telefone (19) 3772-8304/8305 
(Secretaria da Diretoria), podendo sua realização ser comprovada por uma declaração emitida pelo 
licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou visita no local de 
execução do contrato, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que 
não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou 
financeiras com o Contratante. 
 
18.2. O prazo para visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo se até 
o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
 
18.3. Para a visita, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado. 
 
18.4. A licitante poderá declinar da Visita Técnica, devendo, neste caso, apresentar declaração 
assumindo, incondicionalmente à responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas 
as condições – Anexo VI. 
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19. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
19.1. A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar designará funcionário(s) 
como GESTOR DO CONTRATO, com a função de fazer toda a comunicação formal com a Contratada, ser 
responsável pela emissão de Notas de Empenho e Ordens de Serviço, controlar a execução do contrato 
e dar encaminhamento às notas fiscais, quando do recebimento dos serviços. 
 
19.2. A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar indicará funcionário(s) 
público(s) como FISCAL DO CONTRATO, com a função de proceder, regularmente, a competente 
fiscalização dos postos em serviço, a fim de comprovar o fiel e correto cumprimento da execução 
contratual, estando este subordinado ao GESTOR DO CONTRATO. 
 
19.3. O GESTOR DO CONTRATO e o FISCAL DO CONTRATO poderão se corresponder com a empresa 
com relação aos aspectos técnicos do serviço, de forma a garantir agilidade na execução contratual. 
 
19.4. Considerando a necessidade de agilização dos procedimentos, a tramitação/comunicação do(s) 
documento(s) a ser(em) encaminhado(s) à(s) Contratada poderão ser feitos através de via digital (e-
mail). 
 
19.5. Toda a comunicação via digital deverá ser copiada para o GESTOR DO CONTRATO e para o 
Diretor Administrativo-Financeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. 

 
19.6. O FISCAL DO CONTRATO deverá: 
 

19.6.1. Responsabilizar-se pelo recebimento dos serviços e atuar para a correta distribuição nos 
locais e nas quantidades estabelecidas na Ordem de Serviço. 
19.6.2. Não permitir que a Contratada execute tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas 
no Termo de Contrato. 
19.6.3. Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento de qualquer 
colaborador ou preposto da Contratada que deixe de merecer confiança, embarace a 
fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o 
exercício das funções que lhes foram atribuídas. 
19.6.4. Apresentar mensalmente relatórios padronizados onde conste a apuração das 
quantidades efetivamente trabalhadas pelas equipes, com as ocorrências, reclamações de faltas 
e atrasos de colaboradores, faltas de materiais e equipamentos, assim como formulário de 
Avaliação da Qualidade dos Serviços, devidamente assinados. 

 
19.7. Caberá exclusivamente ao GESTOR DO CONTRATO: 

 
19.7.1. Reunir as informações obtidas junto aos FISCAIS DO CONTRATO, para posterior 
conferência com o relatório mensal de medição dos serviços a ser apresentado pela Contratada. 
19.7.2. Atestar mensalmente a Avaliação de Qualidade dos Serviços da Unidade, apresentada 
pelo Fiscal do contrato, gerando a nota final referente a qualidade dos serviços prestados. 
19.7.3. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades nos serviços, inclusive resultantes de utilização de 
pessoal inadequado ou sem qualificação e/ou habilitação necessária, não implicando 
corresponsabilidade do Contratante. 
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19.7.4. O Gestor do contrato deverá verificar o percentual de reclamação dos usuários, através 
dos dados levantados com as pesquisas de satisfação desses usuários, no modelo utilizado pelo 
hospital e proposto pelo SUS.  

 
20. DA PROPOSTA  
  
20.1. A proposta comercial deverá apresentar valor total global e valor mensal, podendo estar 
acompanhadas da composição do custo detalhada referente ao período de 24 (vinte e quatro) meses 
de contrato, de forma a demonstrar a viabilidade de execução. 
 
20.2. Valor total global: consiste no valor ofertado para execução do objeto pelo prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses de contrato e deverá incluir todas as despesas, tributos incidentes e demais obrigações 
que resultarem da manutenção das atividades, expressos em valores fixos, expressos em números, em 
moeda nacional, com no máximo 02 (duas) casas decimais, e abranger integralmente: 
 

20.2.1. Remunerações da mão de obra multiprofissional em quantidade COMPATÍVEL para 
cobertura das posições de atendimento previstas no termo, devendo ser contabilizados, todos 
encargos sociais cabíveis, e outros incidentes tais como adicionais noturnos, horas extras, 
décimo terceiro, férias, custo de reposição de funcionário ausente, licenças, verbas rescisórias, 
insalubridade entre outros, conforme cabíveis a cada espécie de vínculo profissional e 
trabalhista. 
20.2.2. Custos diretos e indiretos de natureza administrativa (despesas administrativas) que 
entender necessários à gestão, manutenção e execução dos serviços contratados, tais como 
custos com prepostos e departamento pessoal. 
20.2.3. Insumos e equipamentos de proteção individual que serão fornecidos aos profissionais 
pela entidade, como uniformes, crachás, EPI (conforme disposto em item 8.30 “c”) e outros 
necessários e inerentes à atividade profissional a atuação terapêutica da fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, fisioterapia e nutrição, conforme ANEXO III, e demais despesas com cumprimento 
das normas regulamentadores inerentes à prestação dos serviços. 
20.2.4. Despesas fixas e variáveis, custos diretos e indiretos de ordem operacional. 
20.2.5. Tributos incidentes, taxas e contribuições que eventualmente possam incidir sobre a 
operação e a prestação dos serviços. 

 
21. DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL  
 
21.1. A contratação exigirá a prestação de garantia de adimplemento contratual de 2% (dois por 
cento) do valor total do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato. 
 
21.2. A garantia de que trata o subitem anterior poderá consistir em:  
 

21.2.1. Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida pública; ou 
21.2.2. Seguro-garantia, com prazo compatível com o da vigência do Contrato; ou  
21.2.3. Fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do Contrato.  

 
21.3. A cobertura das garantias deve abranger toda a execução do contrato administrativo e 90 
(noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, e 
complementada proporcionalmente em caso de aditamento contratual. 
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21.4. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a contratada pagou todas as 
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o 
fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a legislação que rege a matéria. 
 
21.5. Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a contratada 
poderá requerer a liberação da garantia de que trata este item, mediante requerimento dirigido ao 
gestor contratual, o qual atestará o cumprimento das obrigações e encaminhará o pleito para parecer 
jurídico e autorização superior. 
 
21.6. A garantia de que trata este item será liberada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
autorização do Diretor Presidente da Rede Mário Gatti. Quando em dinheiro, a garantia será atualizada 
monetariamente. 
 
21.7. Sempre que ocorrer qualquer alteração no valor do contrato, para mais ou para menos, o valor 
nominal da garantia deverá ser atualizado, mantendo-se a proporção inicialmente definida, devendo o 
Gestor do Contrato notificar a Contratada para: 
 

21.7.1. Havendo aumento do valor do ajuste em razão de acréscimos ou reajuste, repactuação 
ou revisão de preços, complementar a garantia prestada originalmente para manter a proporção 
do percentual fixado; 
21.7.2. Havendo a prorrogação de prazo, viabilizar a renovação da garantia quando for o caso; 
21.7.3. Havendo redução do valor do ajuste em razão de supressões, assegurar-lhe a liberação 
do montante correspondente à diferença de valor entre o inicialmente assegurado e o que 
passou a ser efetivamente devido; 
21.7.4. Havendo redução do valor da garantia, em consequência de sua execução, efetuar sua 
reposição para atingir o montante contratualmente estabelecido, sob pena de rescisão do 
contrato existente; 

 
22. DO REAJUSTE 

 
22.1 Pela Prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, a Contratada fará jus ao no valor total 
de R$ ___________ (_________________).  
 
22.2 Nos termos do inciso XI, do artigo 40, da Lei Federal nº 8666/93, os valores contratados poderão 
ser reajustados após transcorridos 12 (doze) meses, contados a partir da data da proposta, ou do último 
reajuste, mediante provocação do contratado. 
 
22.3 Os valores contratados poderão ser reajustados segundo o índice IPC-A (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IBGE) ou segundo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IBGE), devendo ser adotado o que melhor retrata a realidade do mercado para o objeto desta 
contratação no momento do reajuste. 
 
22.4 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante definir o índice que será aplicado, nos 
termos do subitem 3.3. 
 
22.5 A Contratada deverá requerer expressamente a aplicação do reajuste contratual com 
antecedência de 30 (tinta) dias da data prevista para o reajuste, sob pena de preclusão do direito ao 
reajuste e a manutenção dos preços praticados no Contrato. 
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22.6 O reajuste se dará pela demonstração analítica dos componentes dos custos que integram o 
Contrato através da planilha de composição de custos apresentada pela Contratada e submetida à 
avaliação da Diretoria Financeira da Rede Dr. Mário Gatti. 
 
22.7 No valor do Contrato estão incluídos todos os custos operacionais da atividade e os tributos 
eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas, indiretas de modo a constituir a única 
contraprestação pela execução dos serviços. 
 
23. DAS PENALIDADES 
 
23.1. Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de 
infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos 
dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades, após 
regular processo administrativo, garantidos contraditório e ampla defesa: 

 
23.1.1. Notificação automática e/ou abertura de procedimento para Advertência, na hipótese 
de ocorrência de execução parcial dos serviços, conceituado como CONFORMIDADE PARCIAL, 
sem prejuízo do desconto proporcional do pagamento dos serviços, e eventual majoração de 
penalidade em caso de ocorrência de prejuízos assistenciais ou pecuniários. 
23.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na 
retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a 
critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato, com 
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. 
23.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado em iniciar a 
prestação do serviço, sobre o valor total do contrato, após o que, a critério da Administração, 
poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato, com aplicação de multa de até 30% 
(trinta por cento) do valor total do contrato. 
23.1.4. Multa no valor de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor total do contrato, na 
hipótese de recorrência de execução parcial de serviços conceituado como CONFORMIDADE 
PARCIAL, sem prejuízo do desconto proporcional do pagamento dos serviços, e eventual 
majoração de penalidade em caso de ocorrência de prejuízos assistenciais ou pecuniários. 
23.1.5. Multa sobre o valor total do contrato e/ou rescisão contratual, na hipótese de execução 
parcial de serviços, conceituado como INCONFORMIDADE, sem prejuízo do desconto 
proporcional do pagamento dos serviços, considerando-se, para o estabelecimento do 
percentual de multa, a gravidade e consequências advindas da inexecução contratual. 
23.1.6. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração de qualquer 
descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de 
até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da infração.  

 
23.2. As reincidências serão constatadas mediante a Avaliação e consideradas independentemente de 
serem ou não consecutivas, conforme constatadas nos termos das condições e procedimentos 
estabelecidos no item Indicadores de Avaliação Quantitativa e Qualitativa. 
 
23.3. Suspensão temporária do direito de licitar com a Rede Mário Gatti, bem como impedimento de 
com estes contratar, ou declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta 
grave, ou cometer fraude, ambos por prazo de até 02 (dois) anos, independentemente da aplicação de 
outras penalidades previstas nesta cláusula. 
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23.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a contratada poderá, após decorrido o prazo de 02 
(dois) anos de sua declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida se a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  
 
23.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis; 
 
23.6. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a 
Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante. 
 
23.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, 
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de 
força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no 
fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do 
art. 393 do Código Civil. 
 
24. HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 
 
24.1. Constituem motivos para rescisão contratual: 

 
24.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 
ou prazos. 
24.1.2. A lentidão do seu cumprimento e o atraso injustificado do início dos serviços levando a 
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço. 
24.1.3. Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 
24.1.4. A subcontratação total ou parcial sem anuência pela contratante, dos serviços objeto do 
presente termo de referência.  
24.1.5. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.  
24.1.6. O cometimento reiterado de faltas na sua execução dos serviços na forma prevista. 
24.1.7. A dissolução da instituição contratada. 
24.1.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da instituição que 
prejudique a execução do contrato. 
24.1.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela autoridade da Instituição. 

 
25. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
25.1. À licitante será solicitada a seguinte documentação relativa à qualificação técnica: 
 

25.1.1. Atestado de Visita Técnica certificando que a interessada efetuou visita no local das, 
onde serão prestados os serviços contratados assumindo, incondicionalmente, a 
responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências 
estabelecidas nesta licitação, e conhece as condições locais para execução do objeto ou que 
realizou visita no local do evento, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume 
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o Contratante. 
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25.1.2. No mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, apto a comprovar o desempenho da atividade 
pertinente/similar mediante a execução de, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do 
montante deste contrato, que equivale a, no mínimo 80 postos de trabalho, especificados e/ou 
comprovadamente similares, dentre os constantes neste Termo de Referência. O(s) atestado(s) 
deverão conter as seguintes informações: nome da empresa emissora, nome do profissional 
responsável emissor, nome da licitante, descrição dos serviços prestados e comprovação do 
quantitativo de postos e período dos serviços desempenhados. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2022  
PROCESSO Nº HMMG.2022.00000880-83 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais de saúde, na área de 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Farmacêutico Clínico para 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Técnico de Imobilização de Gesso através de postos de 
trabalho para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

A Empresa __________________________________________________ sediada (endereço completo) 
apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as condições estabelecidas 
no Edital do Pregão em epígrafe: 
 

Item Especificação 
Valor total mensal 

considerando 30 dias  
(R$) 

Valor global 
Considerando 24 
(vinte e quatro) 

meses 

01 

Contratação de empresa para prestação de serviços 
multiprofissionais de saúde, na área de Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 
Psicologia, Farmacêutico Clínico para Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar e Técnico de 
Imobilização de Gesso através de postos de trabalho 
para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de 
Urgência, Emergência e Hospitalar 

R$ R$ 

 
Total (24 meses) R$ 

 
Código BEC 135763 
Código SIM 73234 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA POR POSTO 
(entregar somente na assinatura do contrato) 

 
Pregão eletrônico nº 233/2022 
Processo nº HMMG.2022.00000880-83 
Nome da empresa: 
 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  

 
MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATAÇÃO SOCIETÁRIA 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra 
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 

2 Salário normativo da categoria profissional 
MODULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da remuneração 

A Salário base 
B Adicional de periculosidade 
C Adicional de insalubridade 

D Adicional noturno 
E Hora noturna adicional 
F Adicional de hora-extra 

G Intervalo intrajornada 
H Outros como uniformes, crachás, EPIs (especificar)  

Total da remuneração 
MODULO 2 INSUMOS DIVERSOS 

2 Material das equipes, epis, etc.  
MODULO 3 CUSTOS INDIRETOS LUCROS TRIBUTOS 

3 Custos indiretos, lucro e tributos 
A Custos indiretos 
B Lucro Bruto 

C Tributos 
C1 Tributos Federais (a especificar) 
a) Cofins 

b) PIS 
c) IRPJ 
d) CSLL 

C2 Tributos Estaduais (a especificar) 
C1 Tributos Municipais (a especificar) 
a) ISS  
TOTAL  

Percentual Total e Valor Total dos Tributos % 
Cálculos dos Tributos Base de Cálculo para os Tributos 

ANEXO  
Quadro resumo de custo 

A  Módulo 1 - Composição da remuneração 
B Módulo 2 - Insumos diversos 

Subtotal A+B+C+D 
C Módulo 3 - Custos Indiretos, lucro e tributos 

Valor total por mês 

Valor total por ano 

 
 

Assinatura 
 

Datas 
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ANEXO IV - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
A contratada deverá prover, no mínimo, 30 (trinta) poltronas ou similares confeccionadas de tecido 
impermeável passível de higienização para distribuição nos locais a serem indicadas pelo gestor 
contratual, e/ou considerar para fins de cálculo para esse dimensionamento o turno com maior 
quantitativo de colaboradores com jornada compatível para usufruição de período de 1h e/ou 2h 
descanso.  
 
A contratada deverá prover, no mínimo, 16 (dezesseis) armários roupeiros de aço com 16 portas ou 
similares passível de higienização para distribuição nos locais: 

 
 02 (dois) armários na Central de Materiais e Esterilização – CME; 
 02 (dois) armários na Centro Cirúrgico – CC; 
 02 (dois) armários na Unidade de Cirúrgica Ambulatorial - UCA; 
 10 (dois) armários para distribuição nas Unidades de Terapia Intensivas – UTI. 

 
A contratada deverá prover materiais e insumos, descritos neste Anexo, para atividades de Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia e afins, nas quantidades e períodos previstos no cronograma. 

Materiais 
mês 

1
mês 

2
mês 

3
mês 

4
mês 

5
mês 

6
mês 

7
mês 

8
mês 

9
mês 
10

mês 
11

mês 
12

mês 
13

mês 
14

mês 
15

mês 
16

mês 
17

mês 
18

mês 
19

mês 
20

mês 
21

mês 
22

mês 
23

mês 
24

Poltrona ou similares confeccionadas de tecido impermeável passível de 
higienização para distribuição nas áreas de descanso

unids 30

Tornozeleira/Caneleiras para exercícios de 01kg unids 10

Tornozeleira/Caneleiras para exercícios de 02kg unids 10

Tornozeleira/Caneleiras para exercícios de 05kg unids 5

Aparelho de Eletroestimulação para aparelho de A Bioimpedância Tetrapolar 
para realização realiza a análise da Composição Corporal de forma rápida para 
aplicação no paciente deitado

unids 1

Massa de silicone para exercícios terapêuticos de densidade leve unids 2 2 2 2

Massa de silicone para exercícios terapêuticos de densidade moderada unids 2 2 2 2

Massa de silicone para exercícios terapêuticos de densidade intensa unids 2 2 2 2

Bolsa térmica para terapia unids 10 10 10 10

Tesoura para corte de placa utilizada na confecção de órteses unids 1 1 1 1  

Espatula de silicone unids 1 1 1 1

Aparelho de Eletroestimulação para aparelho de eletroestimulação quatro canais 
de controles independentes com as correntes TENS (Neuroestimulação Elétrica 
Transcutânea), FES (Estimulação Elétrica Funcional) e corrente Russa (própria 
para fortalecimento muscular global). Possui indicações para tratamentos de dor 
aguda, crônica e fortalecimento muscular. 

unids 1 1 1 1

Eletrodos para aparelho de eletroestimulação (item 21) unids 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Placa termoplástica de baixa temperatura (70°C à 75°C) para confecção de órteses unids 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Fita Auto Adesiva com material Macho + Fêmea 25mm Fixação De Pedais – 2 
Metro PRETO

unids 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bandagem elástica fita Kinesio unids 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Faixa elástica para exercícios de resistência leve unids 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Faixa elástica para exercícios de resistência moderada unids 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Faixa elástica para exercícios de resistência intensa. unids 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aparelho exercitador respiratório e incentivador da higiene brônquica que 
facilita a expectoração, promovendo a higiene brônquica.

unids 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Aparelho para exercício e incetivo de treino respiratório tipo “Respiron”- 
expiração e inspiração 

unids 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Caixa de Canetas Hidrográficas 12 cores unids 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Caixa de gis de cera 12 cores unids 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Caixa de lápis de cor 12 cores unids 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Papel Cartolina unids 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Sulfite colorida (três tipos) pacote 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cronograma de entrega 
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ANEXO V – EQUIPES, REMANEJAMENTOS E ATRIBUIÇÕES  
 

CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI 
 
Possui 262 leitos distribuídos em uma área 21.479 m² de arquitetura horizontal, com 09 unidades de 
internação em diferentes clínicas, Centro Cirúrgico Hospitalar e Ambulatorial totalizando 11 (onze) salas 
de cirurgia, além de Pronto Socorro “porta aberta 24h”.  

 
CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL DR MÁRIO GATTI 

 
Possui 209 leitos, destacam-se 38 leitos em Ortopedia e Neurologia/Neurocirurgia além de 43 leitos 
cirúrgicos, áreas de extrema relevância na sua atuação. Além de referência de ações para os quadros 
urgentes dentro do município de Campinas, com Pronto Socorro “porta aberta 24h”, o HMMG também 
apresenta importante atuação em procedimentos eletivos. Seu perfil assistencial inclui atenção e 
procedimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades. Conta, em sua área física, 
com o pronto socorro (infantil e adultos), internação, unidade para atendimento ambulatorial de 
especialidades (clínicas e cirúrgicas) e a unidade de Oncologia (UNACON). 
 

CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS 
 
As Unidades de Pronto Atendimento da Rede Mário Gatti atendem pacientes referenciados via 
regulação do SAMU, pacientes vindos através das viaturas de concessionárias de rodovias, GRAU, 
Bombeiros e por livre demanda da população de Campinas que procuram a unidade, de forma 
ininterrupta nas 24 horas diárias, 07 dias por semana. 

 
DAS EQUIPES 

 
As ordens dos serviços serão emitidas parcialmente, considerando a implantação de cada unidade. Os 
serviços deverão ser efetuados de forma ininterrupta, sem descontinuidade do cuidado prestado. Para 
mensurar o quantitativo de postos a ser contratado, foi considerado o contexto específico de cada 
unidade que compõe a Rede Dr. Mário Gatti, assim como as contratualizações existentes. 
 

CRITÉRIOS DE REMANEJAMENTO DAS EQUIPES E POSTOS 
 
1. Dentro da própria Unidade: Os postos poderão ser remanejados dentro da mesma Unidade a critério 
e mediante solicitação do gestor contratual, podendo a solicitação ser emitida preferencialmente com 
24 horas de antecedência, ou de imediato conforme a necessidade de cobertura de postos.  
 
2. Entre as Unidades descritas na cláusula 3 - Locais de execução: mediante solicitação da contratada a 
ser realizada com antecedência de, no mínimo, 72 horas, e cumprida no prazo determinado. 
 
3. Para outras Unidades integrantes da Rede Dr. Mário Gatti   não descritas na cláusula 3: 
 
a) Caso o remanejamento não enseje aumento de quantidade ou qualidade de postos previstos neste 
Termo de Referência: mediante solicitação do gestor contratual a ser realizada com antecedência de no 
mínimo 72 horas, e cumprida no prazo determinado, devendo ser notificado o setor de Gestão de 
Contratos para os ajustes formais necessários. 
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b) Se o remanejamento implicar em aumento de quantidade ou qualidade de postos previstos neste 
Termo de Referência: mediante solicitação do gestor contratual, devendo o remanejamento necessário 
ser submetido formalmente à prévia disponibilidade de recursos orçamentários, autorização superior, 
observados os procedimentos legais para aditamento contratual. 
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
 
a. A prestação dos serviços nos postos determinados pelo Contratante exige, da Contratada, 
profissionais devidamente habilitados, portando, obrigatoriamente, a respectiva documentação do 
Conselho Regional de Enfermagem com experiência mínima de 1 ano na função. 
b. Compreende a equipe estratégica de enfermagem: Coordenador (Enfermeiro Responsável 
Técnico), Enfermeiro Líder, Chefias de Enfermagem e Enfermeiros de Apoio. Os Cargos de Chefia do 
CHPEO estão descritos a seguir: 
 
 Chefias de setor: UTIs Adulto. 
 Chefia de setor: Núcleo pediátrico (UTI Pediátrica, Pediatria e PSI). 
 Chefia das Clínicas Médicas. 
 Chefia da Clínica Cirúrgica. 
 Chefia de Centro Cirúrgico. 
 Chefia do Centro Cirúrgico Ambulatorial (UCA) e Ambulatório de Especialidade. 
 Chefia do Central de Material e Esterilização. 
 Chefia de Pronto Socorro Adulto. 
 Chefia do Setor de Controle de Infecção Hospitalar e Núcleo de Saúde Coletiva. 
 Chefia do Núcleo Interno de Regulação. 
 Chefia Saúde Mental. 
 
I. Atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico - Coordenador de Enfermagem 

 
a. Profissional responsável pelo serviço nas 24 horas, cumprindo uma carga horária de 40 horas 
semanais/dia, regularizado(a) junto ao COREN; 
b. Apresentar especialização na área da saúde, preferencialmente em Gestão e Gerenciamento de 
serviços de saúde; 
c. Possuir experiência profissional de cinco anos na área hospitalar; 
d. Assumir a responsabilidade técnica do serviço de enfermagem junto aos conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e demais entidades reguladoras de saúde; 
e. Manter atualizada, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a relação dos profissionais de 
enfermagem que atuam sob sua supervisão, assim como sua Certidão de Responsabilidade Técnica; 
f. Acompanhar os trabalhos da Comissão de Ética de Enfermagem, tomando providências, quando 
necessário, sobre atitudes e comportamentos dos profissionais de enfermagem; 
g. Estimular as atividades de ensino e aperfeiçoamento profissional voltado às áreas de seus 
núcleos, serviços ou setores, através da realização de treinamentos, intercâmbios com instituições 
congêneres, cursos, jornadas e/ou simpósios; 
h. Indicar as chefias de núcleos e dos serviços e setores de enfermagem; 
i. Mediar conflitos entre os profissionais de enfermagem e demais profissionais; 
j. Estabelecer a metodologia de dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, 
considerando as diretrizes institucionais pré-definidas; 
k. Centralizar, receber, avaliar e encaminhar as escalas mensais da equipe de enfermagem aos 
órgãos competentes; 
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l. Planejar e realizar a integração de novos profissionais da enfermagem junto a coordenadoria de 
gestão de pessoas; 
m. Estabelecer as diretrizes da assistência de enfermagem de acordo com as normas institucionais 
definidas pela Contratante; 
n. Definir em conjunto com as chefias de enfermagem as questões administrativas e assistenciais 
relacionadas aos usuários; 
o. Desenvolver a integração intersetorial e intermediar as relações com os demais serviços; 
p. Supervisionar e garantir o desenvolvimento das ações do Núcleo de Segurança do Paciente; 
q. Planejar, assegurar e avaliar a prestação da assistência de enfermagem em todas as áreas de 
atendimento em quantidade e qualidade, com base nos indicadores e no cumprimento das metas 
assistenciais estabelecidas, garantindo sua efetividade; 
r. Coordenar e garantir a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) através dos 
protocolos assistenciais, assim como realizar atualizações conforme prazo preconizado de 2 (dois) anos; 
s. Viabilizar pareceres técnicos quando solicitados, visando o custo/benefício com melhoria da 
qualidade; 
t. Atuar em conjunto com as comissões internas específicas na escolha e aquisição de materiais, 
medicamentos e equipamentos hospitalares, entre outras; 
u. Fazer Relatório Gerencial mensal e encaminhar aos órgãos competentes da Rede Mário Gatti de 
Urgência e Emergência; 
v. Participar das comissões que compõem os serviços de enfermagem; 
w. Será responsável pelas normas e rotinas das atividades exercidas pela enfermagem e terá 
autoridade máxima para intervir em todas as situações em que ocorrerem inconformidades; 
x. Fazer o copilado das análises dos dados mensurados, apontar em planilha e enviar à Contratada 
conforme modelo no anexo III. Obs: o relatório poderá sofrer alterações conforme a necessidade da 
Contratante; 
y. Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo. 
 
II. Atribuições da Chefia de Enfermagem 
a. Responsável pelo setor nas 24 horas cumprindo uma carga horária de 40 horas semanais, 
regularizado(a) junto ao COREN. A comprovação da efetividade da cobertura do posto será realizada 
através de relatórios de atividades mensais, sendo necessário manter conformidade com as legislações 
da área em que atuará; 
b. Deverá executar as ações de gestão na unidade em que está designado, garantindo o 
cumprimento do atual modelo assistencial baseado no cuidado integral, equipe de referência e 
humanização da assistência; 
c. Supervisionar o trabalho da equipe multiprofissional; 
d. Gerenciar a escala de trabalho da equipe de enfermagem designada, provendo colaboradores 
em cada turno de trabalho, assim como responsabilizar-se pelas questões relativas à vida funcional 
(férias, folgas e fechamento de ponto), mediação de conflitos e readaptação funcional dos profissionais 
sob sua supervisão; 
e. Realizar e atualizar a avaliação de desempenho; 
f. Planejar e supervisionar a provisão e controle de materiais, equipamentos e insumos visando o 
uso racional, bem como a organização, limpeza e zelo dos mesmos nas unidades assistenciais; 
g. Conhecer e comprometer-se em cumprir os preceitos éticos e legais da profissão; 
h. Comprometer-se em manter suas obrigações junto ao Conselho Regional de Enfermagem; 
i. Comprometer-se em cumprir com as Normas e Regras da Instituição; 
j. Realizar interface com a Gestão de Leitos, NIR, Gestão de Insumos, Gestão do Patrimônio, 
Gestão de Pessoas, Serviço de Higiene dentre outros, que estiverem em uso pelas equipes subordinadas 
à sua gestão; 
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k. Viabilizar reuniões periódicas com a equipe multiprofissional; 
l. Participar das comissões que compõem os serviços de enfermagem; 
m. Terá autoridade máxima para intervir em todas as situações em que ocorrerem 
inconformidades; 
n. Participar da formulação de Protocolos Assistenciais e fluxo de trabalho; 
o. Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo. 
 
III. Atribuições específicas da Chefia do Núcleo Interno de Regulação – NIR 
a. Somadas às atribuições da Chefia de Enfermagem, seguem as atribuições específicas da Chefia 
do Núcleo Interno de Regulação – NIR; 
b. Atuar conforme a Portaria nº 3.390 de 30 de dezembro de 2013, atendendo aos 
direcionamentos e estratégias das necessidades de saúde da população e orientações internas 
institucionais; 
c. Fazer a interface com a equipe de urgência e emergência após a avaliação médica dos pacientes 
elegíveis para ocupação de leitos internos e externos, auxiliando a equipe na definição das prioridades; 
d. Gerenciar a escala da equipe de transporte; 
e. Fazer a interação junto aos órgãos reguladores de leitos externos, unidades de internação e 
outros serviços de gerenciamento e regulação de filas, com vistas a gestão e disponibilidade de vagas 
para o município; 
f. Realizar relatório mensal com os indicadores do gerenciamento da capacidade instalada, assim 
como do perfil epidemiológico dos pacientes e da estrutura de assistência existente; 
g. Acompanhamento e revisão dos indicadores (geral e por unidade/setor), como taxa de ocupação e 
tempo médio de permanência, giro de leitos, volume e caráter das internações, assim como a análise crítica 
destes e dos problemas relativos ao giro dos leitos, buscando ações corretivas e melhoria contínua; 
h. Apoio na composição/recrutamento de equipe, além de capacitação e treinamento; 
i. Suporte na constituição das diretrizes e escopo de atuação junto às equipes assistenciais e direção 
hospitalar, realizando revisões e padronizações dos processos de internação e alta; 
j. Contribuir com a definição do perfil assistencial do hospital e de suas unidades/setores; 
k. Elaboração de protocolos institucionais para transição de cuidados de pacientes entre unidades de 
forma adequada e segura, por meio do alinhamento e implementação de protocolos com o corpo clínico 
assistencial e órgãos de regulação externos; 
l. Desenvolvimento de rotina de coleta de dados relativos ao uso dos leitos; 
m. Monitoramento de indicadores do uso da capacidade instalada; 
n. Suporte na redação de relatórios mensais das chefias para auxiliar as tomadas de decisão dos 
gestores; 
o. Auxílio às equipes multiprofissionais no encaminhamento da alta ou transferência hospitalar de 
casos complexos; 
p. Monitoramento da permanência de cada paciente e de situações de risco para permanência 
prolongada; 
q. Participação nas ações de gestão da clínica das equipes médico-assistenciais; 
r. Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo. 
 
IV. Atribuições Específicas da Chefia Do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH e Saúde 
Coletiva  
a. Somadas às atribuições da Chefia de Enfermagem, seguem as atribuições específicas da Chefia 
do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH; 
b. Atuar conforme a Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998 e RDC nº 48 de 2 de junho de 2000, 
atendendo aos direcionamentos e estratégias das necessidades de saúde da população e orientações 
internas institucionais; 
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c. Realizar vigilância das infecções hospitalares através do método de busca ativa e metodologia da 
ANVISA nas Unidades de Terapia Intensiva Adulta e Pediátrica, Clínica médica; 
d. Fornecer indicadores mensais de infecção hospitalar das unidades sob vigilância em 
apresentações junto à Diretoria Técnica para discussão de resultados e elaboração de propostas para 
melhoria contínua; 
e. Recomendar e suspender isolamentos para pacientes na área hospitalar, de acordo com as 
normas de isolamento padronizadas pela SCIH; 
f. Programar, elaborar e participar de programas educativos relacionados ao controle de infecção 
para equipe multiprofissional da área hospitalar e demais colaboradores das áreas de apoio; 
g. Notificar ao órgão de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças 
sob vigilância epidemiológica (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou 
unidades do hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva do município; 
h. Responsável pela prevenção e controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), 
no âmbito hospitalar, conforme legislações vigentes e padrões estabelecidos, visando a minimização dos 
riscos, a fim de evitar danos ao paciente; 
i. Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar; 
j. Participar da elaboração, adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-
operacionais, visando à prevenção e controle das infecções hospitalares; 
k. Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar 
medidas imediatas de controle; 
l. Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, 
visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de 
medidas de precaução e de isolamento; 
m. Definir, em cooperação com os responsáveis técnicos, política de utilização de antimicrobianos, 
germicidas e materiais médico-hospitalares para a instituição; 
n. Estabelecer normas gerais para a prevenção e controle das infecções hospitalares; 
o. Desenvolver indicadores de IRAS; 
p. Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo. 
 
V. Enfermeiro de Apoio 
a) Profissional responsável pelo suporte dos setores designados, junto às chefias de enfermagem, 
cumprindo uma carga horária de 40 horas semanais, regularizado(a) junto ao COREN. Nos seguintes 
postos de trabalho, é imprescindível apresentação de diploma de pós-graduação na área em que atuará: 
b) Enfermeiro de apoio do SCIH; 
c) Enfermeiro de apoio da Saúde Coletiva; 
d) Enfermeiro de apoio das Clínicas Médicas (em Estomaterapia ou áreas afins); 
e) Enfermeiro de apoio do Pronto Socorro Adulto; 
f) Enfermeiro de apoio do Núcleo de Segurança (NSP) e Qualidade; 
g) Enfermeiro de apoio da Educação Permanente. 
 
VI. Atribuições específicas do Enfermeiro de Apoio da Educação Continuada 
a. Elaborar, ministrar e acompanhar treinamentos nas áreas assistenciais, com base no LNT 
(Levantamento das Necessidades de Treinamento), visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
profissionais da área assistencial; 
b. Contribuir com o desenvolvimento do colaborador, através de educação em atividades baseadas 
em normas, protocolos e procedimentos institucionais; 
c. Estabelecer parcerias com as áreas envolvidas e estruturar a logística para garantir a eficácia do 
treinamento; 
d. Orientar solicitantes através das diretrizes institucionais; 
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e. Desenvolver e agregar novos conhecimentos aos profissionais através de educação permanente; 
f. Executar as práticas de segurança através do cumprimento das normativas da NR-32, medicina 
ocupacional, SCIH e SEST; 
g. Ministrar e acompanhar a palestra de integração de novos colaboradores utilizando-se de 
procedimentos, normas e protocolos institucionais; 
h. Organizar e auxiliar nos treinamentos e eventos através da preparação das listas de presença e 
realizar interface com os palestrantes para garantir que os recursos e materiais necessários estejam 
disponíveis e em pleno funcionamento; 
i. Acompanhar as avaliações dos novos colaboradores no período referente ao treinamento 
admissional através das visitas setoriais a fim de analisar aptidão técnica para o cargo e deficiências 
técnicas; 
j. Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer; 
k. Entregar relatório mensal de atividades para a Contratante, assim como as listas de presença 
que atestem suas atividades, conforme cronograma pré acordado; 
l. A Contratada deverá obedecer ao cronograma estabelecido pela Contratante quanto às 
atividades de educação permanente, incluindo situações imprevistas e que necessitem de capacitação. 
O cronograma será disponibilizado mensalmente ao profissional responsável e a Contratada poderá 
propor novos treinamentos que julgar necessários para promoção dos colaboradores, ficando obrigada 
a submeter a proposta previamente ao Contratante. 
 
VII. Atribuições específicas do Enfermeiro do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e Qualidade 
a. Levantamento, análise e tratativa de eventos adversos identificando as  deficiências em 
processos, sistemas e tarefas e promovendo a conscientização das pessoas e setores diretamente 
envolvidos, visando o seu engajamento na busca de soluções e implementação das ações corretivas; 
b. Suporte no mapeamento, controle e melhoria de processos assistenciais; 
c. Elaboração e validação de documentos internos relacionados à segurança do paciente; 
d. Elaboração e acompanhamento de indicadores assistenciais e de qualidade para elaboração de 
relatórios gerenciais mensalmente; 
e. Organização e realização de auditorias internas acompanhando as recomendações feitas às 
áreas auditadas para verificar a sua implementação e/ou as ações corretivas adotadas; 
f. Capacitação das equipes multidisciplinares; 
g. Suporte às comissões internas relacionadas à segurança do paciente; 
h. Gerenciamento de risco; 
i. Realizar auditorias internas com metodologia definida para processos assistenciais e auditoria 
clínica junto com as atividades da Comissão de Revisão de Prontuário; 
j. Apoiar as demais áreas na solução de problemas, identificando e removendo barreiras e 
obstáculos, atuando como facilitador para mudança de comportamento e assimilação de mudanças. 
 
VIII. Atribuições do Enfermeiro Líder 
a. O Enfermeiro líder fará uma carga horária de 36 horas semanais; 
b. Fazer as rondas diurnas e noturnas às 10h, 12h, 15h, 19h, 23h, 3h e 6h; 
c. Fazer a chamada das escalas de enfermagem e os remanejamentos que se fizerem necessários, 
anotando as alterações realizadas; 
d. Fazer relatório sempre que houver necessidade e encaminhar a chefia de setor e coordenação 
de enfermagem; 
e. Encaminhar o censo e demais informações conforme pactuado com a Contratante; 
f. Fazer os contatos com os serviços de apoio para resolução de problemas; 
g. Elo entre a equipe de enfermagem e setores administrativos; 
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h. Fazer a primeira intervenção na mediação de conflitos entre equipes; 
i. Assumir a unidade quando houver ausências temporárias; 
j. Conversar e prestar esclarecimentos aos familiares de pacientes sempre que necessário; 
k. As lideranças deverão atuar em todas as áreas assistenciais, assumindo a respectiva 
responsabilidade; 
l. Participar das comissões que compõem os serviços de enfermagem; 
m. Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo. 
 
IX. Atribuições do Enfermeiro Assistencial  
a. Atuar conforme Decreto nº 94.406/1987, atendendo aos direcionamentos e estratégias das 
necessidades de saúde da população e orientações internas institucionais; 
b. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem; 
c. Consulta de enfermagem; 
d. Prescrição da assistência de enfermagem; 
e. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 
f. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 
g. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas 
comissões; 
h. Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; 
i. Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de 
vigilância epidemiológica; 
j. Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 
k. Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 
particularmente nos programas de educação continuada; 
l. Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; 
m. Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência 
aos pacientes nos diferentes níveis de atenção à saúde; 
n. Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham o ocorrer no setor que estão inseridos; 
o. Fazer relatório sempre que for solicitado pela chefia imediata e/ou gestor do contrato; 
p. Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo. 
 
X. Atribuições do Enfermeiro Assistencial Classificador de Risco (Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 
2011/Resolução Cofen 423/2012) 
a. Para o enfermeiro classificador de risco, além das atribuições do enfermeiro assistencial, são 
específicos da função os seguintes itens: 
b. Atuar conforme Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011/Resolução Cofen 423/2012, atendendo 
aos direcionamentos e estratégias das necessidades de saúde da população e orientações internas 
institucionais; 
c. Classificar os pacientes com base nos conhecimentos do protocolo de Manchester e qualificação 
em urgência e emergência; 
d. Assumir a responsabilidade pela avaliação inicial do paciente; 
e. Encaminhar o usurário dentro da unidade de emergência para área clínica oportuna; 
f. Monitorar o fluxo de pacientes; 
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g. Ter autonomia durante assistência; 
h. Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo. 
 
XI. Atribuições do Técnico de Enfermagem 
a) A Contratada deverá apresentar profissionais com base no Decreto nº 94.406/1987, para exercer 
atividades auxiliares de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe auxiliar o 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem, considerando que o indivíduo deverá ser assistido em suas necessidades básicas e de 
enfermagem pelo mesmo funcionário, desempenhando as seguintes ações: 
 Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave; 
 Prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica; 
 Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; 
 Prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a paciente durante a 
assistência de saúde; 
 Assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro: 
 Ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 
 Realizar controle hídrico; 
 Fazer curativos sob orientação do enfermeiro e/ou médico; 
 Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; 
 Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; 
 Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 
 Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; 
 Colher material para exames laboratoriais; 
 Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; 
 Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; 
 Executar atividades de desinfecção e esterilização; 
 Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive alimentá-
lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; 
 Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de 
saúde; 
 Participar de atividades de educação em saúde, inclusive orientar os pacientes na pós-consulta; 
 Cumprir as prescrições de enfermagem e médicas; 
 Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; 
 Participar dos procedimentos pós-morte; 
 Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo; 
 Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer; 
 Participar dos programas de prevenção e controle de segurança do paciente; 
 Realizar testes diagnósticos conforme protocolos institucionais; 
 Realizar transporte de pacientes estáveis conforme POP fornecido pela Rede Mario Gatti; 
 Coletar swabs de vigilância; 
 Executar atividades de desinfecção e esterilização. 
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ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: REABILITAÇÃO E PSICOLOGIA 

 
A prestação dos serviços nos postos determinados pelo Contratante exige, da Contratada, profissionais 
devidamente habilitados, portando, obrigatoriamente, a respectiva documentação do Conselho de 
Classe com experiência mínima de 1 ano na função. 
 
I. Atribuições da chefia da equipe de reabilitação e psicologia 
a. Especialização na área da saúde, preferencialmente em Gestão e Gerenciamento de serviços de 
saúde; 
b. Possuir experiência profissional de cinco anos na área hospitalar; 
c. Assumir a responsabilidade técnica do serviço de fisioterapia e terapia ocupacional junto aos 
conselhos e demais entidades reguladoras de saúde; 
d. Manter atualizada junto aos Conselhos de Classe a relação dos profissionais que atuam sob sua 
responsabilidade, fazer o contato e entregar a documentação necessária para o Órgão de Classe quando 
solicitada; 
e. Estimular as atividades de ensino e aperfeiçoamento profissional voltado às áreas de seus 
núcleos, serviços ou setores, através da realização de treinamentos, intercâmbios com instituições 
congêneres, cursos, jornadas e/ou simpósios; 
f. Mediar conflitos entre os profissionais; 
g. Estabelecer a metodologia de dimensionamento do quadro dos profissionais que atuam sob sua 
responsabilidade, considerando as diretrizes institucionais pré-definidas; 
h. Centralizar, receber, avaliar e encaminhar as escalas mensais das equipes aos órgãos 
competentes; 
i. Planejar e realizar a integração de novos profissionais junto à coordenadoria de gestão de 
pessoas; 
j. Estabelecer as diretrizes da assistência em reabilitação de acordo com as orientações 
institucionais definidas pela Contratante; 
k. Definir, em conjunto com as demais chefias dos setores, questões administrativas e assistenciais 
relacionadas aos usuários; 
l. Desenvolver a integração intersetorial e intermediar as relações com os demais serviços; 
m. Coordenar e garantir relatórios mensais de produtividade dos profissionais, compromete-se dar 
ciência do registro de produção, para fins de faturamento junto ao SUS ou relatórios de produtividade 
institucional conforme lhe for solicitado pela Contratante; 
n. Supervisionar e garantir o desenvolvimento das ações do Núcleo de Segurança do Paciente 
(NSP), incluindo no relatório mensal os indicadores relacionados a esta atividade; 
o. Planejar, assegurar e avaliar a prestação da assistência da equipe sob sua coordenação em todas 
as áreas de atendimento em quantidade e qualidade, podendo, inclusive, elaborar protocolos referentes 
às áreas; 
p. Viabilizar pareceres técnicos, quando solicitados, visando o custo/benefício com melhoria de 
qualidade; 
q. Atuar em conjunto com as comissões internas específicas na escolha e aquisição de materiais, 
medicamentos e equipamentos hospitalares entre outras; 
r. Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer na instituição; 
s. Realizar a conferência das escalas da equipe e fazer as devidas anotações, bem como planejar 
férias e afastamentos legais, além dos remanejamentos que se fizerem necessário; 
t. Fazer os contatos com os serviços de apoio para resolução de problemas sendo o elo entre a 
equipe e setores administrativos; 
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u. O Profissional Chefia da Equipe de Reabilitação e Psicologia da Contratada será o gestor das 
normas e rotinas das atividades pertinentes a área e terá autoridade máxima para intervir em todas as 
situações de inconformidade. 
 
II. Atribuições do Fisioterapeuta 
 
a. A Contratada deverá disponibilizar profissionais de fisioterapia com base na Lei 8856/1994, 
Resolução nº 08/1978, Resolução RDC 07/2010, RDC 137/2017, Resolução COFFITO 444/2014 e Acórdão 
COFFITO 472/2016, com documentação devidamente atualizada e inscrição no CREFITO com experiência 
mínima de 1 ano. Será de responsabilidade da Contratada o provimento de materiais e insumos 
específicos para realização das terapias propostas conforme Anexo III. 
b. O profissional de fisioterapia contratado deverá avaliar, elaborar diagnósticos, prescrever, 
ministrar e supervisionar terapia física que objetive preservar, restaurar a integridade de órgão, sistema 
ou função do corpo humano e prognósticos fisioterápicos dos usuários, utilizando procedimentos 
específicos, quer seja por terapias manuais ou equipamentos eletro fototerápicos, eletro 
termoterápicos ou hidroterápicos e incorporando inovações tecnológicas, sempre que possível, 
pertinentes à prática profissional; 
c. O fisioterapeuta deverá estabelecer plano fisioterápico e acompanhar sua evolução, dar 
devolutiva da avaliação e conduta terapêutica, bem como elaborar processo de alta fisioterápica; 
d. Deverá também, estabelecer procedimentos de intervenção/tratamento do usuário e realizar 
procedimentos de habilitação e de reabilitação; 
e. Prescrever, desenvolver e adaptar órteses, próteses, adaptações e produtos assistivos e treinar 
o paciente na sua correta utilização, operando instrumentos e equipamentos de trabalho; 
f. Realizar avaliação física e cinético funcional do sistema cardiorrespiratório e neuro 
musculoesquelético; 
g. Esclarecer procedimentos realizados, orientar e capacitar os usuários, cuidadores e familiares; 
h. Apoiar a equipe de referência na identificação e no monitoramento dos usuários em situação de 
risco; 
i. Realizar atendimento individual para usuários quando se fizerem cabíveis, auxiliar nas práticas 
educativas, bem como apoio ao programa de Residência ou outras ações de formação dentro do CHPEO; 
j. Os atendimentos a serem realizados nos postos determinados pelo contratante exigem da 
contratada profissionais devidamente habilitados, portando, obrigatoriamente, a respectiva 
documentação do Conselho de classe com experiência mínima de 1 ano na função, bem como 
apresentar Especialização na área de atuação; 
k. O Contratado compromete-se a realizar o registro de produção, para fins de faturamento junto 
ao SUS, conforme definido pela Contratante; 
l. Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer na instituição. 
III. Atribuições do Terapeuta Ocupacional 
a. A Contratada deverá apresentar profissionais Terapeutas Ocupacionais com base na Lei 
8856/1994, Resolução nº 08/1978, Resolução RDC 07/2010 e Resolução COFFITO 445/2014, com 
documentação devidamente atualizada e inscrição no CREFITO, sendo que esse profissional necessita de 
especialização na área de atuação e experiência mínima de 1 ano. Será de responsabilidade da 
contratada o provimento de materiais e insumos específicos para realização das terapias propostas 
conforme Anexo III. 
b. Deverão prescrever, ministrar e supervisionar terapia ocupacional, objetivando preservar, 
manter, desenvolver ou restaurar a capacidade funcional do cliente a fim de habilitá-lo ao melhor 
desempenho físico e mental possível, no lar, na escola, no trabalho e/ou na comunidade, através de: 
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 Elaboração de testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação: 
programação das atividades da vida diária e outras a serem assumidas e exercidas pelo cliente, assim 
como orientação e supervisão do mesmo na execução dessas atividades; 
 Orientação à família do usuário, comunidade e unidades de saúde quanto às condutas 
terapêuticas ocupacionais a serem observadas para a aceitação do paciente em seu meio, em igualdade 
com os demais; 
 Adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais, para o desempenho 
funcional do usuário; 
 Adaptação do uso de órteses e próteses necessárias ao desempenho funcional do usuário, 
quando for o caso; 
 
 Emprego obrigatório de atividade dos métodos específicos para educação ou reeducação de 
função de sistema do corpo humano; 
 Determinar o objetivo da terapia e realizar a programação do tempo e da técnica que será 
utilizada para atingi-lo, assim como a frequência das sessões terapêuticas e do tempo de duração de 
cada sessão; 
 Os profissionais dessa área deverão participar e contribuir nos diversos grupos e comissões 
institucionais; 
 A Contratada compromete-se a realizar o registro de produção para fins de faturamento junto 
ao SUS, conforme definido pela Contratante; 
 Os atendimentos a serem realizados nos postos determinados pelo Contratante exigem, da 
Contratada, profissionais devidamente habilitados, portando, obrigatoriamente, a respectiva 
documentação do Conselho de classe com experiência mínima de 1 na função, bem como apresentar 
Especialização na área de atuação; 
 Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer no setor em que estão inseridos. 
 
IV. Atribuições do Fonoaudiólogo 
 
a. A Contratada deverá apresentar profissionais de fonoaudiologia com base na Lei nº 6965/1981, 
que possuam conhecimento profundo da anatomia e fisiologia de cabeça e pescoço necessário para 
reabilitar patologias neurológicas envolvendo deglutição e linguagem. Será de responsabilidade da 
contratada o provimento de materiais e insumos específicos para realização das terapias propostas 
conforme Anexo III. 
b. Os atendimentos a serem realizados nos postos determinados pelo Contratante exigem, da 
Contratada, profissionais devidamente habilitados, portando, obrigatoriamente, a respectiva 
documentação do Conselho de Classe com experiência mínima de 1 ano na função contratada, bem 
como apresentar Especialização na área onde atuará; 
c. Possuir um conhecimento profundo da anatomia e fisiologia da audição para realizar exames 
audiológicos; 
d. Elaborar diagnóstico fonoaudiólogo a partir da avaliação clínica e dos exames complementares; 
e. Acompanhar e reavaliar sistematicamente o paciente, reajustando ou alterando as condutas 
terapêuticas, tendo por base o diagnóstico fonoaudiólogo com objetivos específicos; 
f. Evoluir no prontuário multiprofissional do paciente o que foi constatado no atendimento em 
leito e/ou ambulatorialmente, assim como a alta e orientações pós-alta de paciente e familiares; 
g. Discutir e emitir relatórios de casos clínicos junto com equipe multiprofissional sobre assuntos 
pertinentes à instituição, bem como pesquisas e análises críticas com dados qualitativos e quantitativos 
em prol da segurança do paciente; 
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h. Os profissionais dessa área deverão participar e contribuir nos diversos grupos e comissões 
institucionais, conforme orientação da Contratante; 
i. A Contratada compromete-se a realizar o registro de produção para fins de faturamento junto 
ao SUS, conforme definido pela Contratante. 
 
V. Atribuições do Psicólogo 
 
a. A Contratada deverá disponibilizar profissionais de psicologia hospitalar com base na Resolução 
nº 02/2000. A prestação dos serviços nos postos determinados pelo Contratante exige, da Contratada, 
profissionais devidamente habilitados, portando, obrigatoriamente, a respectiva documentação do 
Conselho de Classe com experiência mínima de 1 ano na função.  
b. Os atendimentos a serem realizados nos postos determinados pelo Contratante exigem, da 
Contratada, profissionais devidamente habilitados, portando, obrigatoriamente, a respectiva 
documentação do Conselho de classe com experiência mínima de 1 ano na função contratada, bem 
como apresentar Especialização na área onde atuará; 
c. Deverá participar da assistência de nível secundário ou terciário da atenção à saúde; 
d. Atender aos pacientes, familiares e/ou responsáveis e membros da comunidade de acordo com 
sua área de atuação, visando o bem-estar físico e emocional do paciente; 
e. Oferecer e desenvolver atividades em diferentes níveis de tratamento, tendo como sua principal 
tarefa a avaliação e acompanhamento de intercorrências psíquicas dos pacientes que estão ou serão 
submetidos a procedimentos médicos, visando a promoção e/ou a recuperação da saúde; 
f. Promover intervenções direcionadas às múltiplas relações inerentes ao processo de 
hospitalização e repercussões emocionais que possam surgir; 
g. Acompanhar o paciente em atendimento clínico e/ou cirúrgico nas diferentes especialidades 
médicas; 
h. Desenvolver diferentes modalidades de intervenção, dentre elas ressaltam-se: atendimento 
psicoterapêutico, grupos de atendimento em Ambulatório, Unidade de Terapia Intensiva e Enfermarias, 
psicomotricidade no contexto hospitalar, avaliação diagnóstica e psicodiagnóstica; 
i. Trabalhar junto a equipe multidisciplinar, participando das decisões com relação à conduta a ser 
adotada pela equipe, objetivando a promoção do apoio e segurança ao paciente e família; 
j. A Contratada compromete-se a realizar o registro de produção para fins de faturamento junto 
ao SUS, conforme definido pela Contratante; 
k. Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer no setor em que estão inseridos. 
 
VI. Atribuições do Nutricionista 
 
a. A Contratada deverá apresentar profissionais de nutrição capacitados em Nutrição Clínica com 
vivência em unidade hospitalar, conforme a resolução 600/2018, portando, obrigatoriamente, a 
respectiva documentação do Conselho de Classe e experiência mínima de 1 ano na função. Será de 
responsabilidade da contratada o provimento de materiais e insumos específicos para realização das 
terapias propostas conforme Anexo III. 
b. Os atendimentos a serem realizados nos postos determinados pelo Contratante exigem, da 
Contratada, profissionais devidamente habilitados, portando, obrigatoriamente, a respectiva 
documentação do Conselho de classe com experiência mínima de 1 ano na função contratada, bem 
como apresentar Especialização na área onde atuará; 
c. Estabelecer e executar protocolos técnicos do serviço, segundo níveis de assistência nutricional, 
de acordo com a legislação vigente; 
d. Elaborar o diagnóstico de nutrição; 
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e. Elaborar a prescrição dietética com base nas diretrizes do diagnóstico de nutrição e 
considerando as interações drogas/nutrientes e nutrientes/nutrientes; 
f. Registrar em prontuário dos clientes/pacientes/usuários a prescrição dietética e a evolução 
nutricional, de acordo com protocolos preestabelecidos pela Unidade de Nutrição e Dietética (UND); 
g. Realizar orientação nutricional durante a internação e no momento da alta dos 
clientes/pacientes/usuários, estendendo-a aos cuidadores, familiares e/ou responsáveis, quando couber; 
h. Orientar e supervisionar a distribuição de dietas orais e enterais, verificando o percentual de 
aceitação, infusão e tolerância da dieta; 
i. Interagir com nutricionistas responsáveis pela produção de refeições, definindo procedimentos 
em parceria; 
j. Elaborar relatórios técnicos de não conformidades, impeditivas da boa prática profissional e que 
coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades 
competentes, quando couber; 
k. Solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico, de acordo com 
protocolos preestabelecidos pela Unidade de Nutrição e Dietética (UND); 
l. Prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins especiais e fitoterápicos, em 
conformidade com a legislação vigente, quando necessário; 
m. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em nutrição, 
curso técnico em nutrição e dietética e programas de aperfeiçoamento para profissionais de saúde, 
desde que sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista; 
n. Integrar a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), quando houver, conforme 
legislação vigente; 
o. Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre que pertinente, os 
procedimentos complementares à prescrição dietética; 
p. A Contratada compromete-se a realizar o registro de produção, para fins de faturamento junto 
ao SUS, conforme definido pela Contratante; 
q. Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer no setor em que estão inseridos; 
r. A Carga horaria será administrativa, sendo que um grupo entrará às 07:00 h e o outro grupo às 
08:00 h, contemplando os finais de semana. Os nutricionistas dos dois hospitais darão suporte aos 
ambulatórios de especialidades. 
 
VII. Atribuições da Coordenação de Serviço Social 
 
a. A Contratada deverá apresentar profissionais de Serviço Social com base na Lei 12.317 de 
26/08/2010, portando, obrigatoriamente, a respectiva documentação do Conselho de Classe e 
experiência mínima de 1 ano na função.  
b. Intermediar recursos sociais internos e externos com instituições e comunidade; 
c. Assessorar a equipe de Serviço Social da Instituição; 
d. Cuidar da educação permanente da equipe; 
e. Apoiar tecnicamente a elaboração de projetos, programas e atividades; 
f. Participar da capacitação das equipes; 
g. Desencadear processo de reflexão crítica referente às práticas; 
h. Apoiar tecnicamente a gestão da unidade; 
i. Organizar escalas e planilhas de férias; 
j. A Contratada compromete-se a realizar o registro de produção para fins de faturamento junto 
ao SUS, conforme definido pela Contratante; 
k. Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer nas instituições. 
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VIII. Atribuições do Assistente Social 
a. O profissional do Serviço social intervém no âmbito das políticas socioassistenciais, na esfera 
pública ou privada, desenvolvendo tanto atividades que envolvem abordagem direta com a população 
(entrevistas, atendimento de plantão social, visita domiciliar, orientações, encaminhamentos, reuniões, 
trabalho com indivíduos, famílias, grupos, comunidades, ações de educação e organização popular, etc.), 
como trabalhos de pesquisa, administração, planejamento, supervisão, consultoria e gestão de 
programas sociais (Legislação Brasileira para o Serviço Social – CRESS/SP). 
b. A Contratada deverá garantir atendimento nas diferentes modalidades de grau de 
complexidade, estabelecidos pela categoria, a saber: 
c. Atendimento Social I - Orientação simples; 
d. Atendimento Social II - Orientação simples e convocação/prestação de auxílios concretos (passe, 
empréstimos de material etc.); 
e. Atendimento Social III - Abordagem de baixa complexidade (orientações e encaminhamentos aos 
recursos da comunidade); 
f. Atendimento Social IV - Abordagem de média complexidade (entrevista inicial, casos novos, 
grupos educativos-terapêuticos) 
g. Atendimento Social V - Abordagem de alta complexidade (atendimento familiar, atendimento 
individual complexo); 
h. Atendimento Social VI - Abordagem de altíssima complexidade (atendimento de maus tratos, 
rejeição familiar, desconhecidos); 
i. A Contratada deverá garantir, ainda, o desenvolvimento das seguintes ações: 
j. Entrevista Social, para levantamento de dados e realização de histórico-social; 
k. Acolhimento da família; 
l. Visita ao Leito do paciente; 
m. Identificação do paciente; 
n. Contato com equipe multiprofissional e serviços de apoio; 
o. Contato com recursos sociais – UBS, PSs ,PAs , Hospitais , SAMU, Resgate, Polícia  Militar, 
Delegacias, SETEC, ONGS e Albergues; 
p. Localização de família; 
q. Intermediação concomitante entre família de pacientes e equipe multiprofissional; 
r. Intermediação com rede de serviços; 
s. Acolhimento e orientação à família em caso de óbito; 
t. Intervenção em altas sociais, até a desospitalização; 
u. Orientações previdenciárias; 
v. Ação em conjunto referente aos casos de maus tratos, bem como encaminhamentos aos órgãos 
competentes e realização da devida documentação, incluindo notificações no Sistema de Violência em 
Campinas (SISNOV). 
w. Para os postos de atendimento de 15 h assistenciais (iniciando 07:00 h e finalizando às 22:00 h 
de segunda-feira a domingo), impreterivelmente, deverão atender ao Eixo Pediátrico e PSA; 
x. Nos demais postos assistenciais, deverá ocorrer atendimento no horário das 08:00 h e 
finalizando as 20:00 h; 
y. Os profissionais serão organizados em escalas de referência, conforme necessidade institucional 
delegada pelo Contratante. 
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IX. Atribuições do Técnico de Imobilização de Gesso 
 
a. A Contratada deverá apresentar profissionais capacitados, conforme Lei Estado de São Paulo nº 
16.765/12/06/2018, para exercer o cargo de Técnico de Imobilização, com jornada de trabalho de 36 
horas semanais. O mesmo deve possuir formação técnica na área, portando, obrigatoriamente, a 
respectiva documentação do Conselho de Classe, experiência mínima de 1 ano e atuará tanto no 
Hospital como no Ambulatório do CHPEO.  
b. Responsável por estimar a quantidade de material a ser utilizado; 
c. Controlar o estoque de materiais, preparar o paciente e realizar o procedimento; 
d. Analisar o tipo de imobilização com base na prescrição do médico ortopedista; 
e. Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas, goteiras, calhas e enfaixamentos com 
uso de material convencional e sintético; 
f. Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais; 
g. Preparar e executar trações cutâneas; 
h. Auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras; 
i. Elaborar planilha de todas as atividades realizadas. 
 
X. Atribuições do Farmacêutico da SCIH 
a. A Contratada deverá apresentar profissional capacitado, conforme Lei nº 13.021, de 8 de agosto 
de 2014, para exercer o cargo de Farmacêutico da SCIH, com jornada de trabalho de 36 horas semanais. 
O mesmo deve possuir formação pós-graduação em áreas afins, e obrigatoriamente, a respectiva 
documentação do Conselho de Classe, experiência mínima de 1 ano. 
b. Fazer protocolos de meios terapêuticos com antimicrobianos (ATM) e  demais classes de 
medicamentos, revisar a padronização desses; 
c. Informar sobre a política de uso racional de ATM, as interações, incompatibilidades físico-
químicas e interferência laboratorial de medicamentos; 
d. Participar da discussão clínica para otimização e adequação do uso de ATM conforme 
farmacoepidemiologia e farmacovigilância; 
e. Orientar rotinas para dispensação de antimicrobianos, medicamentos controlados e demais 
grupos de medicamentos e insumos; 
f. Realizar relatórios periódicos sobre o consumo e a frequência de uso de ATM ; 
g. Monitorizar terapêutica com ATM; 
h. Realizar investigação de casos suspeitos de contaminação de medicamentos por soluções 
parenterais e/ou outros;  
i. Trabalhar em parceria com o laboratório de microbiologia e demais setores;  
j. Implantar políticas internas de procedimentos e programas de treinamento relacionados a área;  
k. Participar das comissões e reuniões que agregam a categoria, bem como reuniões de equipe 
multiprofissional que venham a ocorrer nas instituições; 
l. Quando solicitado auxiliar nos critérios para aquisição de antissépticos, desinfetantes, 
esterilizantes, medicamentos e produtos para a saúde; 
m. Inspecionar a manipulação dos antissépticos, desinfetantes e esterilizantes, dando informações 
e orientações sobre os produtos para os setores que os utilizam; 
n. Fazer parte da elaboração e desenvolver projetos de pesquisa; 
o. Participar ativamente da investigação e controle epidemiológico de surtos ou suspeita dentro do 
hospital. 
p. Assumir todas as demais atividades inerentes ao cargo. 
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ANEXO VI – AVALIAÇÃO MENSAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

CHECK-LIST - AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
Contrato de Prestação de serviços MULTIPROFISSIONAIS de saúde 

 
Número do procedimento licitatório: 
Número do contrato: 
Nome da Contratada: 
Mês de execução avaliado: 
 
Grupo Cláusulas Obrigacionais Pontos 

A1 Cláusula 6.2: preposto disponível para o desempenho de sua função e/ou para 
atendimento de solicitações   

A2 Cláusula 6.3: preposto não atendeu à solicitação do gestor/fiscal no prazo 
determinado.   

A3 Cláusula 6.4 e 8.6: profissional não atuou em colaboração com as áreas afins, 
desfavorecendo o fluxo de atendimento.   

A4 
Cláusula 14.69 e 14.42: profissional causou danos ou extravio de material, 
equipamentos ou mobiliários disponibilizados pela Contratante ou por outros 
prestadores de serviço. 

  

A5 
Clausula 8.1 a 9.5: registro de queixa formal sobre infringência de qualquer princípio 
que rege a execução do serviço contratado consideradas Ouvidorias, canal 156 e E/sic 
(Lei de acesso à informação) 

  

A6 Cláusula 7.7: profissional sem uniforme ou identificação com crachás ou em 
desacordo com a NR 32 para exercício da função.   

B1 Cláusula 8.6 e 8.7: a contratada não promoveu a integração de profissional ou 
trabalho em equipe.   

B2 Cláusula 7.8: ausência injustificada de profissional em comissão ou comitê 
institucional.   

B3 Cláusula 7.7: profissional não observou normas internas, rotinas, protocolos e 
diretrizes da Contratante no desempenho da atividade assistencial.   

C1 Cláusula 7.9: profissional deixou de realizar a classificação de risco ou realizou em 
desconformidade com o protocolo de qualificação em urgência e emergência.   

C2 Cláusula 7.10: paciente sem avaliação nas primeiras 24 horas de internação.   

C3 Cláusula 5.1 e 5.3: o posto de trabalho sem cobertura – não funcionou de forma 
ininterrupta ou em conformidade com a respectiva carga horária.   
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  Nota final:   

  Conceito:   

  Identificação do Avaliador:    

  Data da avaliação:   

  Identificação do Preposto:   

  Ateste de ciência da nota final:   

  Data da ciência da avaliação:   

 
 
 
 

Referências:  
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Conceitos de Avaliação 

CONFORMIDADE: Até 12 pontos 

CONFORMIDADE PARCIAL: Entre 13 pontos a 21 pontos: Advertência. Em caso de recorrência, 
abertura de processo de apuração 

INCONFORMIDADE: 22 ou mais pontos: Abertura automática de processo para Apuração 

 

Grupo Critérios - cada ocorrência abaixo poderá gerar a respectiva pontuação Ponto 

A1 Cláusula 6.2: preposto disponível para o desempenho de sua função e/ou para 
atendimento de solicitações 01 ponto 

A2 Cláusula 6.3: preposto não atendeu à solicitação do gestor/fiscal no prazo 
determinado. 01 ponto 

A3 Cláusula 6.4 e 8.6: profissional não atuou em colaboração com as áreas afins, 
desfavorecendo o fluxo de atendimento. 01 ponto 

A4 
Cláusula 14.69 e 14.42: profissional causou danos ou extravio de material, 
equipamentos ou mobiliários disponibilizados pela Contratante ou por outros 
prestadores de serviço. 

01 ponto 

A5 
Clausula 8.1 a 9.5: registro de queixa formal sobre infringência de qualquer princípio 
que rege a execução do serviço contratado consideradas Ouvidorias, canal 156 e E/sic 
(Lei de acesso à informação) 

01 ponto 

A6 Cláusula 7.7: profissional sem uniforme ou identificação com crachás ou em 
desacordo com a NR 32 para exercício da função. 01 ponto 

B1 Cláusula 8.6 e 8.7: a contratada não promoveu a integração de profissional ou 
trabalho em equipe. 02 pontos 

B2 Cláusula 7.8: ausência injustificada de profissional em comissão ou comitê 
institucional. 02 pontos 

B3 Cláusula 7.7: profissional não observou normas internas, rotinas, protocolos e 
diretrizes da Contratante no desempenho da atividade assistencial. 02 pontos 

C1 Cláusula 7.9: profissional deixou de realizar a classificação de risco ou realizou em 
desconformidade com o protocolo de qualificação em urgência e emergência. 03 pontos 

C2 Cláusula 7.10: paciente sem avaliação nas primeiras 24 horas de internação. 03 pontos 

C3 Cláusula 5.1 e 5.3: o posto de trabalho sem cobertura – não funcionou de forma 
ininterrupta ou em conformidade com a respectiva carga horária. 03 pontos 
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ANEXO VII - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
(em papel timbrado da licitante) 

 
 
 
Nome completo:_________________________________________________________ 

 
RG nº: ________________________________CPF nº:___________________________ 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome Empresarial), 

interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___: 

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal.  

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do subitem 2.2 deste Edital. 

 

 
(Local e data). 
 
_______________________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO 

MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 
(em papel timbrado da licitante) 

 
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome Empresarial), 

interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as 

penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou 

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório. 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante 

ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório. 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório. 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no 

presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto. 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas. e  

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração 

e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 

em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:   

 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada.  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 

dos atos ilícitos previstos em Lei.  
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III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.  

IV – no tocante a licitações e Contratos:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público.  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público.  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo.  

d) fraudar licitação pública ou Contrato dela decorrente.  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar Contrato administrativo.  

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de Contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos celebrados com a 

administração pública.  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização 

do sistema financeiro nacional. 

 
(Local e data). 
 
 
_______________________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE  
(em papel timbrado da licitante) 

 
 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM 
ME/EPP, NOS TERMOS DO SUBITEM 4.1.4.3. DO EDITAL. 

 
 
 
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome Empresarial), 

interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as 

penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão 

nas vedações previstas no mesmo diploma legal.  

 

 
(Local e data). 
 
 
 
_______________________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA / DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2022 
PROCESSO Nº HMMG.2022.00000880-83 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais de saúde, na área de 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Farmacêutico Clínico para 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Técnico de Imobilização de Gesso através de postos de 
trabalho para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 
 

Declaramos que a Empresa: ________________________________________________ 
  

 
Assinalar 01 - opção: 
 
(   ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a Empresa acima mencionada 
VISITOU E TOMOU CONHECIMENTO das condições do local onde serão realizados serviços, tomando 
ciência de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na prestação dos serviços 
objeto da licitação epigrafada. 
Dados do funcionário / representante da licitante que efetuou a visita: 
Nome:  
RG nº 
 
 
 
Assinalar 02 - opção: 
 
(   ) NÃO EFETUOU A VISITA TÉCNICA no local onde será executada a prestação dos serviços, mas 
assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as 
condições e exigências estabelecidas nesta licitação. 
 

 
Campinas, _____  de _____________  de 2.022 

 
 
 
 

 
Profissional credenciado pela Empresa 

CPF/RG 
 
 
 

Responsável da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de 
Urgência, Emergência e Hospitalar 

(assinar somente quando houver visita técnica) 
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ANEXO IX - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE 
 

Pregão Eletrônico nº 233/2022 
Processo nº HMMG.2022.00000880-83 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais de saúde, na área de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Terapia Ocupacional, Psicologia, Farmacêutico Clínico para Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Técnico de Imobilização de Gesso 
através de postos de trabalho para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (Rede Municipal Dr. Mário 
Gatti conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
Razão Social: __________________________________________________________________ 
C.N.P.J nº_______________________Inscr. Estadual nº________________________________ 
Inscr. Municipal (se houver):______________________________________________________ 
Endereço__________________________________________ nº___________ Bairro  ________  
Cidade ______________________________ Estado ____________________ CEP ___________ 
Telefone: (XX)________________________________Celular: (XX)________________________ 
 
Dados para emissão do Contrato e empenho: 
 
Razão Social: __________________________________________________________________ 
C.N.P.J nº_______________________Inscr. Estadual nº________________________________ 
Inscr. Municipal (se houver):______________________________________________________ 
Endereço__________________________________________ nº___________ Bairro  ________  
Cidade ______________________________ Estado ____________________ CEP ___________ 
Telefone: (XX)________________________________Celular: (XX)________________________ 
e-mail:  _______________________________________________________________________ 
 
e-mail para envio do Contrato para assinatura: 
e-mail:  _______________________________________________________________________ 
 
Responsável pela assinatura do Contrato: 
Nome: _______________________________________________________________________ 
CPF nº______________________________________ RG. nº____________________________ 
Cargo:______________________ 
Telefone: (XX)__________________________Celular: (XX) _____________________________ 
e-mail:  _______________________________________________________________________ 
 
Obs1: Juntar cópia autenticada da procuração do assinante caso o mesmo seja diverso do representante habilitado na sessão de abertura. 
Obs2: A ata deverá ser devolvida pessoalmente e/ou postada via SEDEX no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do seu 
recebimento. 
 
Responsável pela gestão do Contrato: 
Nome: _______________________________________________________________________ 
CPF nº______________________________________ RG. nº____________________________ 
Cargo:______________________ 
Telefone: (XX)__________________________Celular: (XX) _____________________________ 
e-mail:  _______________________________________________________________________ 
 
Responsável da Empresa: 
Nome: _______________________________________________________________________ 
CPF nº______________________________________ RG. nº____________________________ 
Cargo:______________________ 
Telefone: (XX)__________________________Celular: (XX) _____________________________ 
e-mail:  _______________________________________________________________________ 
 
Dados bancários da Empresa para créditos em conta: 
Banco:___________________nº da agência:____________Nome da agência_______________ 
Conta Corrente:________________________________________________________________ 
 
Obs1: O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) via crédito em conta corrente. 
Obs2: Caso o banco informado seja diverso do Banco do Brasil, o crédito será encaminhado via DOC/TED, ficando o custo do mesmo a cargo da 
Contratada. 
Obs3: É expressamente VEDADA negociação do título em rede bancária e/ou terceiros. 
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ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
Contratante: _______________________________________________________________________  
Contratado: ________________________________________________________________________  
Contrato nº (de origem): ______________________________________________________________  
 
Objeto: ____________________________________________________________________________  
 
Advogado (s) / nº OAB/ e-mail: (*) _______________________________________________________  
 
Pelo presente termo, nós, abaixo identificados:  
 
1. Estamos cientes de que: 
 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico.  
 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP.  
 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 
dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil.  
 
d) As informações pessoais dos responsáveis pela Contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 
do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 
01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s).  
 
e) É de exclusiva responsabilidade de o Contratado manter seus dados sempre atualizados.  
 
2. Damo-nos por notificados para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação.  
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 
 
Local e data: _________________________________________________  
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Autoridade máxima do Órgão/Entidade:  
Nome: ____________________________________________________________________  
Cargo: ____________________________________________________________________  
CPF: ____________________________  
 
Responsáveis pela homologação do certame ou ratificação da dispensa/inexigibilidade de licitação:  
Nome: ____________________________________________________________________  
Cargo: ____________________________________________________________________  
CPF: ______________________________________________________________________  
Assinatura: _________________________________________________________________  
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo Contratante:  
 
Nome: ____________________________________________________________________  
Cargo: ____________________________________________________________________  
CPF: ______________________________________________________________________  
Assinatura: _________________________________________________________________  
 
Pela Contratada: 
 
Nome: _____________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
CPF: _______________________________________________________________________  
Assinatura: __________________________________________________________________  
 
Ordenador de despesas da Contratante: 
 
Nome: _____________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
CPF: _______________________________________________________________________  
Assinatura: __________________________________________________________________  
 
(*) Facultativo, indicar quando já constituído informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO XI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A REDE MUNICIPAL DR. 
MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR E A 
EMPRESA........................................................................... 

 
Processo Administrativo nº HMMG.2022.00000880-83 
Interessado: Rede Mário Gatti 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, criada pela Lei Complementar 
nº 191/18, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 47.018.676/0001-76, com sede a Avenida Prefeito Faria Lima, 
nº 340, Parque Itália, CEP: 13.036-902, Campinas, Estado de São Paulo, doravante designado 
simplesmente Contratante, neste ato, nos termos do art. 4º do Decreto Municipal 14.217/03, e a 
EMPRESA ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ___________________, 
doravante designada simplesmente Contratada, neste ato representada por seu 
___________________[CARGO E NOME], CI n° _____________, CPF n° _____________, têm, entre si, 
justo e avençado e celebram por força do presente Instrumento um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº   233/2022  , objeto do processo administrativo 
epigrafado, com as seguintes cláusulas e condições: 

 
PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais de saúde, na área de 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Farmacêutico Clínico para 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Técnico de Imobilização de Gesso através de postos de 
trabalho para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

2.1 - A presente contratação vigerá pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do 
efetivo início da execução dos serviços, a ser indicada na Ordem de Início dos Serviços emitida pela Rede 
Dr. Mário Gatti, podendo ser prorrogada até o limite legal considerando ainda que a Contratada deverá 
estar apta a iniciar a execução dos serviços na data determinada na Ordem de Início de serviços. 
 

TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3.1 - A Empresa vencedora deverá executar o Contrato conforme as condições, especificações e 
exigências estabelecidas no edital e seus anexos.  
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QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
4.1 - Pela prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, a Contratada fará jus aos seguintes 
valores mensais de R$_____________ (_____________________) e no valor total de 
R$________________ (_____________________). 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos de materiais e 
operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de 
trabalhos executados em horas extraordinárias, dominicais e em feriados, bem como as demais 
despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução do 
objeto deste Contrato. 

 
QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  
5.1. A despesa referente ao valor do presente Contrato está previamente empenhada e processada por 
conta de verba própria do orçamento vigente, codificada sob os sob o n° 0.0.00.00.00.00.00.00 
0000.000000. 

 
SEXTA - DO REAJUSTE 

 
6.1 Pela Prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, a Contratada fará jus ao no valor total 
de R$ ___________ (_________________).  
 
6.2 Nos termos do inciso XI, do artigo 40, da Lei Federal nº 8666/93, os valores contratados poderão 
ser reajustados após transcorridos 12 (doze) meses, contados a partir da data da proposta, ou do último 
reajuste, mediante provocação do contratado. 
 
6.3 Os valores contratados poderão ser reajustados segundo o índice IPC-A (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IBGE) ou segundo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IBGE), devendo ser adotado o que melhor retrata a realidade do mercado para o objeto desta 
contratação no momento do reajuste. 
 
6.4 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante definir o índice que será aplicado, nos 
termos do subitem 6.3. 
 
6.5 A Contratada deverá requerer expressamente a aplicação do reajuste contratual com 
antecedência de 30 (tinta) dias da data prevista para o reajuste, sob pena de preclusão do direito ao 
reajuste e a manutenção dos preços praticados no Contrato. 
 
6.6 O reajuste se dará pela demonstração analítica dos componentes dos custos que integram o 
Contrato através da planilha de composição de custos apresentada pela Contratada e submetida à 
avaliação da Diretoria Financeira da Rede Dr. Mário Gatti. 
 
6.7 No valor do Contrato estão incluídos todos os custos operacionais da atividade e os tributos 
eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas, indiretas de modo a constituir a única 
contraprestação pela execução dos serviços. 



 
                                                         REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE 

                                                         URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR                                                                       
A                                                                       Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                        CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815/5708 
                                                                        e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br  

 
                                                                        

 

       80 

 
SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1 Prestar os serviços técnicos de saúde que estão especificados no Termo de Referência e de 
acordo com o estabelecido neste Contrato. 
 
7.2 Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde, respeitando os 
princípios do SUS, sendo estritamente vetada cobrança financeira aos pacientes por qualquer 
procedimento. 
 
7.3 Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação oportuna sobre 
o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam referenciados para atendimento, 
registrando o município de residência.  
 
7.4 Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de 
negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos 
órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos 
de Comodato, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, 
sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. 
 
7.5 Observar criteriosamente as legislações pertinentes à natureza da prestação de serviços, em 
especial os protocolos previstos nas normas técnicas e protocolos vigentes. 
 
7.6 Cumprir e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do 
trabalho e sua regulamentação, devendo obrigar o uso, pelos seus empregados e prestadores de 
serviço, de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI para garantir a segurança na prestação 
dos serviços, além de fiscalizar seu uso adequado.  
 
7.7 Orientar as equipes designadas para a prestação dos serviços nas dependências da Unidade 
Hospitalar a observarem e executarem os serviços em conformidade com as rotinas e normas técnicas 
do estabelecimento, deverão seguir os procedimentos operacionais padrões e protocolos institucionais 
pré-estabelecidos garantindo todos os registros de atendimento e intercorrências em prontuário, 
disponibilizando as informações no sistema AGHU. 
 
7.8 Caberá a Contratada se responsabilizar pelo cuidado e conservação dos equipamentos que 
eventualmente vier a utilizar para prestação dos serviços, bem como seus insumos.  
 
7.9 Identificar os bens móveis de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares 
de propriedade das instituições parceiras ou da contratante, caso venham a trazer para uso na 
Instituição.  
 
7.10 A Contratada responderá única, exclusiva e diretamente quaisquer reclamações e eventuais 
erros de atendimento, por todo e qualquer ato praticado por seus empregados, ex-empregados ou 
prepostos, inclusive médicos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de 
danos materiais ou morais, inclusive reclamações e eventuais condutas de não conformidade técnica 
dos integrantes de sua equipe, eximindo o Contratante de toda e qualquer responsabilidade. 
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7.11 Informar na assinatura do Contrato os números de telefones, aparelhos de rádio chamada ou de 
qualquer outro meio de comunicação que permita a agilidade no contato para o atendimento e que 
permita à instituição localizar os profissionais gestores da Contratada, inclusive durante e fora dos 
horários de plantão em caso de necessidade.  
 
7.12 Indicar um preposto devidamente habilitado com poderes para representá-la em tudo o que se 
relacionar com os serviços prestados no ato da assinatura do Contrato através de documento em papel 
timbrado e assinado pelo responsável legal. 
 
7.13 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente e realizar em conjunto com o Gestor do Contrato, a planificação e execução dos 
serviços, garantindo suporte para o atendimento ininterrupto. 
 
7.14 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências e equipamentos necessários 
aos serviços.  
 
7.15 Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras disposições 
previstas em normas coletivas da categoria profissional. 
 
7.16 Responsabilizar-se por remunerar os profissionais contratados para prestação dos serviços com 
salários não inferiores ao piso salarial das respectivas categorias, firmado em acordo, convenção ou 
dissídio coletivo. 
 
7.17 A Contratada deverá providenciar para que seus empregados designados para prestação dos 
serviços se apresentem trajando uniformes sempre limpos e completos, sendo que todos os 
funcionários deverão usá-los em serviço em todas as áreas.  
 
7.18 O preposto deverá manter-se atualizado quanto ao andamento situacional do contrato, bem 
como quanto à realização dos trabalhos, devendo estar apto a esclarecer questões relacionadas à 
administração de pessoal, documento fiscal, desenvolvimento das tarefas e informações contratuais. 
 
7.19 Fica proibido o fornecimento de declarações, documentos e ofícios diretamente à imprensa, 
empresas e outros órgãos sem o aval dos gestores do Contrato. 
 
7.20 Executar os serviços de tal forma que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.   
 
7.21 Realizar a identificação dos profissionais que prestarem os serviços. 
 

7.21.1 A Contratada deverá manter seu pessoal uniformizado, identificando-o por meio de 
crachás, com fotografia recente, para que eles transitem nas dependências do Hospital e 
realizem as atividades propostas de maneira segura ao profissional e ao paciente.  

 
7.22 Comunicar o Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
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7.23 Responder a todas as reclamações do setor de atendimento dos pacientes, auditoria, serviço de 
atendimento ao usuário ou equivalente, relativas ao objeto da presente Contratação. 
 
7.24 Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste Termo de 
Referência, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei. 
 
7.25 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Rede Mário Gatti, ou por seus 
prepostos, garantindo acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços executados ou 
em execução. 
 
7.26 Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados materiais, pormenores, 
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais, e inovações que venham a ter 
conhecimento ou acesso, ou que lhe tenha sido confiado em razão desta contratação, sendo eles de 
interesse do Contratante, não podendo sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou 
deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da Lei. 
 
7.27 Responsabilizar-se por toda e qualquer perda, despesa, custo, dano ou prejuízo que o 
Contratante venha a sofrer em decorrência da atuação dos profissionais da Contratada alocados para a 
prestação dos serviços objeto da presente contratação, incluindo qualquer ação judicial, sob qualquer 
fundamento, independente de argumentação de responsabilidade solidária ou subsidiária entre as 
partes, ou qualquer cobrança de autoridades governamentais relacionadas a encargos trabalhistas, 
fiscais, previdenciários, ou outros impostos ou taxas referentes à prestação dos serviços, obrigar-se à, 
integral e prontamente, indenizar o Contratante por tais perdas, despesas, custos, danos ou prejuízos, 
incluindo honorários advocatícios. 
 
7.28 Preencher fichas, formulários, autorizações de procedimentos ambulatoriais (APAC), relatórios 
e/ou documentação de cada atendimento e procedimento realizado, em sua totalidade, que fazem 
parte obrigatória da documentação objeto da prestação do serviço, com letra legível, nome completo do 
médico responsável, número de CRM e assinatura, seguindo as determinações legais quanto ao 
preenchimento, de modo a permitir o faturamento total dos serviços prestados junto ao Sistema Único 
de Saúde. 
 
7.29 Os procedimentos realizados deverão observar os protocolos técnicos estabelecidos pela Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, em consonância com as normas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
 
7.30 Cumprir toda a normatização da regulação Municipal, Estadual e Federal pertinente à prestação 
de serviços públicos de saúde, incluindo as eventuais alterações posteriores destas normatizações. 
 
7.31 A Contratada deverá entregar à Contratante toda e qualquer documentação gerada em função 
da prestação dos serviços objeto do contrato, bem como cederá em caráter definitivo a propriedade 
intelectual e os direitos autorais concernentes aos produtos elaborados no âmbito da Contratação, 
entendendo-se por produto quaisquer estudos, modelo de dados, base de dados, base de 
conhecimento, esquemas, scripts, relatórios, páginas na intranet e internet, documentação didática em 
papel ou em mídia eletrônica, dentre outros, ficando proibido à Contratada e/ou a terceiros qualquer 
tipo de comercialização, apropriação ou divulgação destes. 
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7.32 A Contratada deverá garantir o controle de frequência dos seus funcionários, podendo para isto 
instalar relógios ponto na unidade. Esses controles de frequência deverão ser apresentados para 
compor os relatórios de prestação de serviços. 
 
7.33 A Contratada deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do 
Contrato, comprovação, através de cópia autenticada do(s) Título(s) de Especialização(ões) ou 
comprovação do tempo de experiência exigido, e os registros de todos os profissionais devidamente 
regularizado(s) junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM), COREN ou Conselho de Classe que 
regulamenta cada categoria.  
 

OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1 Cumprir integralmente as condições de execução, e todas as disposições deste Edital e seus 
anexos; 
 
8.2 Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes, bem como o arquivo médico, 
ressalvados os prazos previstos em lei; 
 
8.3 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, 
excetuados os casos autorizados por Comissão de Ética em Pesquisa, que poderá autorizar projetos de 
pesquisas segundo as Normas vigentes no Brasil; 
 
8.4 Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de forma universal e igualitária, mantendo 
sempre a qualidade na prestação dos serviços contratados; 
 
8.5 Justificar ao usuário ou ao seu representante, quando solicitado por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste Termo, e 
deixar devidamente registrado no Prontuário; 
 
8.6 Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; 
 
8.7 Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo 
nos casos de iminente perigo de morte ou de obrigação legal; 
 
8.8 Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, por ministro 
de culto religioso, respeitadas as normas de funcionamento da unidade; 
 
8.9 Notificar, ao Contratante, eventuais alterações em seus estatutos e/ou de sua diretoria, 
enviando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do registro da alteração, cópias 
autenticadas dos documentos com as respectivas mudanças; 
 
8.10 Implementar e manter as diretrizes da Política Nacional de Humanização e do Programa 
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar; 
 
8.11 Atender de forma imediata a todas as solicitações da segurança do trabalho do Contratante; 
 
8.12 Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pelo Contratante; 
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8.13 É expressamente vedada ao Contratado a cobrança de qualquer importância dos pacientes em 
atendimento nas dependências do Hospital; 
 
8.14 Os profissionais designados para a prestação dos serviços nas dependências da Rede Dr. Mário 
Gatti deverão observar e executar os serviços em conformidade com as rotinas e normas técnicas do 
estabelecimento, o Regimento do Corpo Clínico e o Regulamento Interno; 
 
8.15 A contratada, por meio de representantes, preposto ou pessoal designado, deverá participar de 
reunião, com agendamento prévio, para avaliação e discussão de casos, protocolos, novas rotinas e 
regras, junto a Contratante, sempre que solicitado; 
 
8.16 Responder a todas as reclamações do setor de atendimento dos pacientes, auditoria, serviço de 
atendimento ao usuário ou equivalente, em até 03 (três) dias úteis; 
 
8.17 Garantir a execução de forma ininterrupta e integral aos postos de trabalho dimensionados e 
exigidos neste Termo de Referência; 
 
8.18 Dimensionar, reorganizar e fazer gerenciamento do serviço integrado na Rede Dr. Mário Gatti  , 
prevendo realização do trabalho e procedimentos inerentes as categorias, aos pacientes das respectivas 
unidades, nos setores contratados neste Termo de Referência (TR); 
 
8.19 Disponibilizar todos os profissionais qualificados em quantidade suficiente e adequada para o 
cumprimento dos serviços das suas atribuições durante toda a vigência do contrato visando o 
atendimento seguro e com qualidade aos pacientes; 
 
8.20 Realizar elaboração, definições de fluxos de trabalho, preenchimento de documentação legal, 
bem como a implementação de manuais de normas e rotinas, conforme ditames legais e éticos que 
envolvem as Diretrizes para desempenho das atividades nas áreas contratadas neste Termo de 
Referência; 
 
8.21 Os padrões de atendimento nas unidades deverão estar em conformidade com as normas 
operacionais da assistência à saúde e legislações específicas que regem cada categoria profissional; 
 
8.22 Os serviços deverão ser efetuados por profissionais devidamente regularizados junto aos 
respectivos conselhos de classe, treinados e aptos ao desempenho de todas as atribuições inerentes às 
atividades desenvolvidas; 
 
8.23 Todo o atendimento prestado está, desde já, condicionado e submetido às diretrizes 
institucionais da Rede Dr. Mário Gatti  , relativas a demandas assistenciais e operacionais imprevistas, 
ocasionadas por sazonalidades e eventos como calamidades, epidemias, surtos e congêneres que 
poderão impactar as rotinas de atendimento à população, com reflexo nos postos de trabalho e suas 
respectivas gestões; 
 
8.24 O dimensionamento do quadro necessário para o atendimento do paciente ficará a cargo da 
contratada, de forma a garantir o funcionamento ininterrupto de todos os postos de trabalho; 
 
8.25 Em caso de ausências programadas e não programadas nas áreas assistenciais, a reposição 
deverá se dar com profissionais que tenham experiência na área onde prestará o serviço; 
 



 
                                                         REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE 

                                                         URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR                                                                       
A                                                                       Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                        CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815/5708 
                                                                        e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br  

 
                                                                        

 

       85 

8.26 Em caso de ausência não programada na equipe assistencial, o tempo para reposição de 
profissional não deverá ser superior a 01 (uma) hora; 
 
8.27 As categorias assistenciais, objeto da contratada, deverão apresentar seus Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP), devendo estar em conformidade com as legislações dos respectivos 
conselhos, sendo esses passíveis de alteração e aprovação da contratada em até 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato; 
 
8.28 É de responsabilidade da contratada quaisquer necessidades de atualizações e adaptações dos 
POP e fluxos para a unidade de atuação, sempre submetendo-o a avaliação e aprovação da Contratante; 
 
8.29 Orientar as equipes designadas para a prestação dos serviços nas unidades da Rede Dr. Mário 
Gatti a observarem e executarem os serviços em conformidade com as rotinas e normas técnicas do 
estabelecimento deverão seguir os procedimentos operacionais padrões e protocolos institucionais 
aprovados pela CONTRATANTE; 
 
8.30 A Contratada deve obedecer às regras estabelecidas pela Contratante e adequar-se dentro do 
seu fluxo de trabalho, as quais poderão sofrer alterações conforme necessidade institucional; 
 
8.31 É facultado à contratada propor novas rotinas que julgar necessárias para promoção dos 
processos de trabalho, ficando condicionada a adoção de novas rotinas à avaliação e prévia aprovação 
da Contratante; 
 
8.32 A CONTRATADA responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado 
por seus colaboradores, ex-colaboradores ou prepostos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade 
de ressarcimento de danos materiais ou morais, inclusive reclamações e eventuais condutas de não 
conformidade técnica dos integrantes de sua equipe, eximindo o CONTRATANTE de toda e qualquer 
responsabilidade; 
 
8.33 A licitante vencedora deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias corridos, após o efetivo início 
dos serviços, comprovação, através de cópia autenticada do(s) registros de todos os profissionais 
devidamente regularizado(s) junto ao Conselho de Classe que regulamenta cada categoria; 
 
8.34 A CONTRATADA deverá auxiliar o CONTRATANTE no controle dos indicadores e metas 
estabelecidos; 
 
8.35 A equipe da CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade de atender aos familiares dos 
pacientes que estiverem sob sua assistência, dando-lhes as informações necessárias, relativas ao estado 
de saúde deste paciente, bem com o fornecimento de relatórios sempre que solicitados; 
 
8.36 Deverá a Contratada ainda comunicar ao gestor do contrato, por e-mail, qualquer dificuldade de 
atendimento ocasionada pelo equipamento danificado; 
 
8.37 É facultado à Contratada utilizar às suas expensas, outros recursos humanos, mobiliários, 
materiais, equipamentos e demais estruturas complementares ou adicionais aos exigidos neste Termo 
de Referência, que julgar necessários para execução e gestão interna dos serviços prestados, 
condicionado à anuência expressa da contratante, ficando a manutenção e reposição das mesmas a 
cargo da Contratada, durante a vigência do contrato; 
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8.38 Identificar todos os equipamentos e ferramentas de sua propriedade, de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da Rede Mário Gatti; 
 
8.39 Responder e zelar pelos equipamentos e materiais entregues pela CONTRATANTE no âmbito da 
prestação dos serviços objeto desta contratação; 
 
8.40 Informar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer avarias ou defeitos de funcionamento dos 
equipamentos e materiais que impeçam a realização ou possam acarretar riscos à segurança dos 
pacientes e em caso do equipamento. Caso seja apontada que a avaria ou dano foi ocasionada pelo mau 
uso dos equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE, serão encaminhados para as devidas 
providências, prezando pelo bom uso do patrimônio público; 
 
8.41 Manter controle de frequência e pontualidade de seus colaboradores sob este contrato, 
podendo instalar relógio de ponto para registros, bem como as ocorrências havidas; A contratada 
deverá fornecer ao CONTRATANTE, por ocasião da apresentação do faturamento, as escalas de trabalho 
efetivamente cumpridas no mês com as respectivas evidências de frequência; 
 
8.42 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências e equipamentos necessários 
aos serviços; 
 
8.43 Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras disposições 
previstas em normas coletivas da categoria profissional;  
 
8.44 Responsabilizar-se por remunerar os profissionais contratados através da CLT, para prestação 
dos serviços com salários não inferiores ao piso salarial das respectivas categorias, firmado em acordo, 
convenção ou dissídio coletivo; 
 
8.45 Garantir que os profissionais que prestarem os serviços contratados possuam carga horária 
compatível com as exigências de registro junto ao CNES. Deverá manter atualizado o cadastro de seus 
profissionais no sistema CNES; 
 
8.46 Instruir seus colaboradores quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais 
como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante; 
 
8.47 Assegurar que todo colaborador que cometer falta disciplinar não será mantido no posto ou 
quaisquer outras instalações do Contratante; 
 
8.48 Atender, de imediato, as solicitações do Contratante quanto às substituições de colaboradores 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 
 
8.49 Comunicar a unidade do Contratante que administra o contrato, toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que 
esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, seguir os mesmos requisitos exigidos; 
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8.50 O profissional que vier a substituir outro, por qualquer motivo que seja, deverá pertencer ao 
quadro funcional da Contratada e estar devidamente identificado com crachá e uniformizado, assim 
como treinado e qualificado para as atribuições determinadas; 
 
8.51 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
colaboradores acidentados ou com mal súbito; 
 
8.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Administração Pública; 
 
8.53 Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à Contratada 
otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais – com vistas ao aprimoramento e manutenção 
da qualidade dos serviços à satisfação da Contratante; 
 
8.54 Estar apta a iniciar a prestação de serviços na data a ser indicada na Ordem de Início dos 
Serviços; 
 
8.55 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente e realizar em conjunto com o gestor do contrato, a planificação e execução dos serviços, 
garantindo suporte para o atendimento ininterrupto; 
 
8.56 Apresentar ao CONTRATANTE, ao início do contrato e quando houver alteração, a relação com 
os nomes e qualificação completa (estado civil, número de RG, CPF, CRM e registro no órgão regulador 
da especialidade, endereço residencial, número dos telefones celular, comercial e residencial), dos 
profissionais designados a prestar os serviços; 
 
8.57 Garantir o vínculo junto ao Conselho Regional de Classe durante todo o período de vigência do 
contrato. Esses registros deverão ser colocados à disposição de qualquer representante da Rede 
Municipal de Urgência emergência Dr. Mário Gatti, quando solicitado, a qualquer tempo na duração do 
contrato; 
 
8.58 Realizar a identificação dos profissionais que prestarem os serviços mantendo seu pessoal 
uniformizado, identificando-o por meio de crachás, com fotografia recente, para que eles transitem nas 
dependências do Hospital e realizem as atividades propostas de maneira segura ao profissional e ao 
paciente; 
 
8.59 Comunicar o CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
 
8.60 Responder formalmente a todas as reclamações do setor de atendimento dos pacientes, 
auditoria, serviço de atendimento ao usuário ou equivalente, relativas ao objeto da presente 
contratação; 
 
8.61 Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste Termo de 
Referência, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei; 
 
8.62 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE, ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços 
executados ou em execução; 
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8.63 Enviar à CONTRATANTE, mensalmente, cópia da comprovação de recolhimento das obrigações e 
encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais legais que envolverem os colaboradores e/ou 
prepostos designados à prestação dos serviços da presente contratação, sob pena de retenção de 
pagamento até a devida comprovação dos recolhimentos; 
 
8.64 Promover o controle de frequência de seus profissionais nos locais de execução dos serviços 
contratados, ficando a seu critério o formato deste controle, para fins de comprovação de presença a 
ser fornecida à CONTRATANTE; 
 
8.65 É vedado o fornecimento de declarações, documentos e ofícios diretamente à imprensa, 
empresas e outros órgãos sem o aval formal e escrito dos gestores do contrato; 
 
8.66 Executar os serviços de tal forma que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar; 
 
8.67 Responsabilizar-se por toda e qualquer perda, despesa, custo, dano ou prejuízo que a 
CONTRATANTE venha a sofrer em decorrência da atuação dos profissionais da CONTRATADA alocados 
para a prestação dos serviços objeto da presente contratação, incluindo qualquer ação judicial, sob 
qualquer fundamento, independente de argumentação de responsabilidade solidária ou subsidiária 
entre as partes, ou qualquer cobrança de autoridades governamentais relacionadas a encargos 
trabalhistas, fiscais, previdenciários, ou outros impostos ou taxas referentes a prestação dos serviços; e 
obrigar-se a, integral e prontamente, indenizar o CONTRATANTE por tais perdas, despesas, custos, 
danos ou prejuízos, incluindo honorários advocatícios; 
 
8.68 Preencher integralmente e corretamente fichas, formulários, relatórios e/ou documentação de 
cada atendimento e procedimento realizado, que fazem parte obrigatória da documentação objeto da 
prestação do serviço, com letra legível, nome completo do responsável, número de classe e assinatura, 
seguindo as determinações legais quanto ao preenchimento, de modo a permitir o faturamento total 
dos serviços prestados junto ao Sistema Único de Saúde. A empresa deverá providenciar de imediato, 
caso necessário, os ajustes aos documentos que apresentarem glosas para fins de faturamento; 
 
8.69 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação; 
 
8.70 Dar ciência sobre o resultado da Avaliação Mensal dos Serviços, realizado pelo Contratante, 
devendo reunir-se com este último buscando corrigir e melhorar os itens avaliados como “conformidade 
parcial” e “inconformidade”, e buscar a melhoria contínua de fatos negativos apontados; 
 
8.71 Prestar informações de forma integrada com demais profissionais da área de saúde nos outros 
setores do hospital e para outras instituições de saúde; 
 
8.72 Manter boa relação de trabalho com a equipe multiprofissional; 
 
8.73 A Contratada deverá apresentar mensalmente, a relação de nomes dos prestadores de serviços 
designados para realização dos serviços para fins de publicações em cumprimento a Lei Municipal 
14.666/2013 de 28 de Agosto de 2013; 
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NONA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.1 A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar designará funcionário (s) 
como Gestor do Contrato, com a função de fazer toda a comunicação formal com a Contratada, ser 
responsável pela emissão de Notas de Empenho e Ordens de Serviço, controlar a execução do Contrato 
e dar encaminhamento às notas fiscais, quando do recebimento dos serviços.  
 
9.2 A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar indicará funcionário (s) 
público(s) como Fiscal do Contrato, com a função de proceder, regularmente, a competente fiscalização 
dos serviços, a fim de comprovar o fiel e correto cumprimento da execução contratual, estando este 
subordinado ao Gestor do Contrato. 
 
9.3 O Gestor do Contrato e o Fiscal do Contrato poderão se corresponder com a empresa com 
relação aos aspectos técnicos do serviço, de forma a garantir agilidade na execução contratual e garantir 
seu cumprimento. 
 
9.4 Considerando a necessidade de agilização dos procedimentos, a tramitação/comunicação do(s) 
documento(s) a ser(em) encaminhado(s) à(s) Contratada poderão ser feitos através de via digital (e-
mail). 
 

DÉCIMA - DO PESSOAL 
 
10.1 O pessoal que porventura a Contratada venha a empregar para a execução do objeto deste 
Contrato não terá relação de emprego com a Contratante e deste não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. No caso de vir a Contratante a ser acionada judicialmente, a Contratada a ressarcirá de 
toda e qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a desembolsar. 
 

DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 Após conferência e aprovação dos relatórios por parte da Contratante, a Contratada deverá 
apresentar à unidade gestora da Rede Mário Gatti, a nota fiscal mensal referente aos serviços 
prestados. 
 
11.2 A nota fiscal não aprovada pela Rede Mário Gatti será devolvida à Contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição. 
 
11.3 A devolução da fatura não aprovada pela Contratante, em hipótese nenhuma servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda a execução dos serviços.  
 
11.4 A nota fiscal deverá conter a identificação do número do protocolo administrativo, períodos 
e/ou mês de referência da execução dos serviços, discriminação dos serviços e valores. 
 
11.5 Após o aceite definitivo pela unidade gestora do contrato, a nota fiscal será encaminhada para 
pagamento com vencimento no prazo de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da data do aceite. 
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11.6 A Contratante poderá reter preventivamente, até conclusão de procedimento administrativo de 
apuração, eventuais pagamentos devidos à Contratada, visando a garantia de ressarcimento ao Erário, 
caso ocorra qualquer uma das hipóteses previstas como obrigação de ressarcimento ao ente público em 
razão de descumprimento das obrigações pactuadas.  
 

DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
12.1 Cabe à Rede Mário Gatti aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
neste instrumento ou do descumprimento das obrigações contratuais. 
 
12.2 A desistência da proposta após a fase de habilitação caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, ensejando o cancelamento e a cobrança pela Rede Mário Gatti, por via 
administrativa ou judicial, de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total consignado 
quando da adjudicação. 
 
12.3 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devida e formalmente justificado-
comprovados, ao não cumprimento, por parte da Empresa das obrigações assumidas ou a infringência 
de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 

12.1.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 
quais tenha a Empresa concorrida diretamente. 
12.1.2 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso na 
retirada da Ordem de Fornecimento, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a critério 
desta Rede Mário Gatti, poderá ser promovida a rescisão unilateral do ajuste, com aplicação de 
multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da referida. 
12.1.3 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado em iniciar a 
prestação do serviço, sobre o valor total do Contrato, podendo resultar na rescisão unilateral do 
Contrato pela Administração.  
12.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Campinas ou com a Rede 
Mário Gatti, bem como impedimento de com estes contratar, ou declaração de inidoneidade, na 
hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave, ou cometer fraude, ambos por prazo de até 02 
(dois) anos, independentemente da aplicação de outras penalidades previstas nesta cláusula. 
12.1.5 Nos casos de declaração de inidoneidade, a Contratada poderá, após decorrido o prazo 
de 02 (dois) anos de sua declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida se a Contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 

 
12.4 A multa prevista na cláusula 12.3 e seus subitens têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, sua aplicação não exime a licitante da reparação de eventuais perdas e danos que 
seu ato punível venha a acarretar à Rede Mário Gatti. 
 
12.5 Em caso de rescisão unilateral do Contrato pela Administração ou de qualquer descumprimento 
de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por 
cento) do valor total do Contrato, de acordo com a gravidade da infração. 
 
12.6 Em se verificando a ocorrência de prejuízo a Rede Mário Gatti decorrente de ato punível 
praticado pela licitante será retido pela tesouraria o valor referente ao total do prejuízo sofrido junto 
aos créditos da mesma. 
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12.7 A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido não caracterizando 
penalidade e não exime a licitante de aplicação de sanção administrativa pelo ato punível.  
 
12.8 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do ajuste, a 
licitante poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a 
gravidade da falta (Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e Art. 7º da Lei 10.520/02). 
 
12.9 As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a 
Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante. 
 
12.10 O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, 
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de 
força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no 
fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do 
art. 393 do Código Civil. 
 
12.11 Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 
12.12 Descontos. O Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas 
que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas no Edital, 
seus anexos ou neste Termo de Contrato. 
 
12.13 Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem contra o 
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de 
qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução 
da contratação, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos 
da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/2002. 
 

DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
13.1 A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 

DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
14.1 Para firmar o Contrato, a Empresa Contratada prestará garantia de adimplemento contratual de 
2% (dois por cento) do valor total do Contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura do 
Contrato; 
 
14.2 A garantia de que trata o subitem anterior poderá consistir em: 

 
14.2.1 Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida pública; 
14.2.2 Seguro-garantia, com prazo compatível com o da vigência do Contrato ou; 
14.2.3 Fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do Contrato; 
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14.3 Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia de 
que trata este item 14 será liberada e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento do interessado, por intermédio do serviço de 
Protocolo, dirigido ao Diretor-Presidente da Rede Mário Gatti que deverá se manifestar quanto à 
execução contratual e encaminhar à Diretoria Jurídica; 
 

14.3.1 A liberação se dará mediante autorização do Diretor-Presidente da Rede Mário Gatti, 
após parecer da Diretoria Jurídica; 

 
14.4 Sempre que ocorrer qualquer alteração no valor do contrato, para mais ou para menos, o valor 
nominal da garantia deverá ser atualizado, mantendo-se a proporção inicialmente definida, devendo o 
Gestor do Contrato notificar a Contratada para: 
 

14.4.1 Havendo aumento do valor do ajuste em razão de acréscimos ou reajuste, repactuação 
ou revisão de preços, complementar a garantia prestada originalmente para manter a proporção 
do percentual fixado; 
14.4.2 Havendo a prorrogação de prazo, viabilizar a renovação da garantia quando for o caso; 
14.4.3 Havendo redução do valor do ajuste em razão de supressões, assegurar-lhe a liberação 
do montante correspondente à diferença de valor entre o inicialmente assegurado e o que 
passou a ser efetivamente devido; 
14.4.4 Havendo redução do valor da garantia, em consequência de sua execução, efetuar sua 
reposição para atingir o montante contratualmente estabelecido, sob pena de rescisão do 
contrato existente; 

 
DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

 
15.1 Constituem motivos para rescisão contratual: 
 

15.1.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 
ou prazos; 
15.1.2 A lentidão do seu cumprimento e o atraso injustificado do início dos serviços levando a 
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço; 
15.1.3 Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
15.1.4 A subcontratação dos serviços acima de 25% do total do objeto do presente Edital;  
15.1.5 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
15.1.6 O cometimento reiterado de faltas na sua execução dos serviços; 
15.1.7 A dissolução da instituição Contratada; 
15.1.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da instituição que 
prejudique a execução do Contrato; 
15.1.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela autoridade da Instituição; 
15.1.10  Situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a qual será 
processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 



 
                                                         REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE 

                                                         URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR                                                                       
A                                                                       Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                        CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815/5708 
                                                                        e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br  

 
                                                                        

 

       93 

 
DÉCIMA SEXTA - DA LICITAÇÃO 

 
16.1 - Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, realizou-se licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico sob nº 233/2022 cujos atos encontram-se no Protocolado Administrativo nº 
HMMG.2022.00000880-83 
 

DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
17.1 Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o instrumento convocatório 
da licitação com respectivos anexos e a proposta da licitante vencedora de fls. ____ do Protocolado nº 
HMMG.2022.00000880-83. 
 

DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
18.1 Aplica-se a este Contrato, e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, e suas 
alterações. 
 

DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1 As partes elegem o foro da Comarca de Campinas/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas deste Contrato. 
 
19.2 E por estarem justas e Contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma.  
 

 


