ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA.
CNPJ 57.746.208/0001 -71

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADE QUE ENTRE SI FAZEM

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO
SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS- UNIDADE HOSPITAL GERAL
DO GRAJAU, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Octávio
Pacca, 180 - Grajaú, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu
estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,

ANAN - SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA - ME, empresa nacional, devidamente
constituída, sediada a Rua Machado Bittencourt nº 361, 14º andar, conj. 1404, Vila Clementino,
São Paulo - SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 57.746.208/0001-71, neste ato representada pelo seu
representante legal, Osvaldo Bittar Junior, Rg. nº 8.659.637 SSP/SP, denominada apenas
CONTRATADA, têm por si justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que
mutuamente outorgam e aceitam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a transferência das atividades únicas e exclusivamente dos
serviços médicos.

1.2. Faz também parte integrante deste instrumento supletivamente e naquilo que n o di ergir
deste contrato que sempre prevalecerá em caso de divergências, a proposta co
CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES

2.1. As execuções das atividades se darão conforme necessidade do CONTRATANTE, conforme
rotinas acertadas entre as partes.
2.2. Caberá à CONTRATADA designar os profissionais médicos que irão realizar as atividades
referentes ao objeto do presente contrato que deverão estar devidamente identificados.
2.3. As atividades da CONTRATADA se darão diariamente, nas dependências da CONTRATANTE,
podendo, entretanto ser prolongada ou reduzida, em função da necessidade da CONTRATANTE,
com alteração de custo em proporção superior à atividade realizada devidamente aferida em
planilha própria a ser apresentada mensalmente peta CONTRATADA, em função do disposto na
cláusula terceira deste instrumento.
2.4. À CONTRATANTE não caberá qualquer poder diretivo sobre os associados da CONTRATADA,
cabendo-lhe apenas verificar a qualidade dos resultados pretendidos.
2.S. Qualquer irregularidade verificada pela CONTRATANTE no tocante ao objeto do contrato
deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATADA que deverá tomar as providências
cabíveis.
2.6. Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE.

A

2.7. Todos os aparelhos e equipamentos necessários para a prestação deste serviço são de
propriedade da CONTRATANTE.

2.8. A CONTRATANTE fornecerá os insumos e materiais necessários para a realização desta
prestação de serviço e todo o suporte administrativo necessário.
2.9. A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos o
Geral do Grajaú, tais como receituários, atestados e formulários de uso em prontuário.
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CLÁUSULA TERCEIRA-VALOR E PRAZO
3.1. Pela atividade a ser realizada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE pagará o valor de R$
1.392,40 (um trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) para o plantão de 12 (doze)

horas de médico clínico geral e o valor de R$ 1.645,57 (um mil e seiscentos e quarenta e cinco
reais e cinquenta e sete centavos} para o plantão de 12 (doze} horas de médico clínicos que

atuem na pediatra, salvo quando incorrer a hipótese prevista no item 2.3 ou quando verificada
qualquer irregularidade pelos profissionais da CONTRATADA, quando o valor será alterado em
função da atividade efetivamente realizada, mediante comprovação através de planilha de
mediação de atividades ou por acordo entre as partes.
3.2. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da

CONTRATADA, inclusive encargos tributários e previdenciários.
3.3. Fica expressamente vedada a emissão e negociação de qualquer duplicata com base (ou
relacionada) ou cessão de direitos creditórios nos valores devidos pela CONTRATANTE sob o
presente instrumento.

3.4. A CONTRATANTE fará a retenção tributária e previdenciária prevista em lei dos créditosy f
devidos à CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO- Em caso de atraso no pagamento, a CONTRATANTE deverá pagar multa de
2% (dois por cento) sobre o valor da prestação devida, além de juros pró rata de 1% (um por
cento) ao mês.
3.5. O presente contrato tem prazo de 6 (seis) meses, iniciando-se em 04/04/2014, e tendo por

termo final 04/10/2014, podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura de termo aditivo
pelas partes.

r

3.6. Dentro do prazo de vigência deste contrato, este poderá ser resolvido parcialmen e o
sua totalidade por quaisquer das partes, mediante comunicação prévia e por escrito, co
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antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem a incidência de quaisquer multas e/ou
indenizações.

3.7. Fica facultada ainda, em caso de descumprimento das cláusulas contratuais por uma das
partes, à parte prejudicada a rescisão unilateral do contrato, mediante comunicação prévia de 30
(trinta) dias por escrito e sem prejuízo da parte inocente pleitear perdas e danos em processo
judicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão unilateral motivada por falta ou atraso de pagamento não
desobriga a CONTRATANTE da multa de mora e da incidência dos juros previstos no Parágrafo
Único, da cláusula 3.1.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão unilateral também poderá ser argüida por parte da
CONTRATANTE, seja em caso de irregularidades na prestação de serviços ou por culpa da
CONTRATADA, oportunidade em que, caberá a esta procede( ao pagamento à segunda do valo(
equivalente a uma mensalidade com montante original e sem prejuízo da parte inocente pleitear
perdas e danos em processo judicial.

3.8. Poderá ainda ser considerado imediatamente rescindido em caso de rescisão do contrato de
gestão firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do Hospital,

sem qualquer ônus para as partes contratantes.
CLÁUSULA QUARTA- FORMA DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento devido, da CONTRATANTE, à CONTRATADA, será efetuado todo dia 15

1

(quinze) de cada mês subsequente ao da prestação de serviço, mediante a apresen a - · por
parte da CONTRATADA, da nota fiscal, acompanhada, quando houver, do demonstrati o de
atividade excedente. O pagamento será efetuado sempre via TED (Transferência Eletr
Dados) ou através de bolet o bancário.
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4.2. Os valores serão creditados na conta corrente de titularidade da CONTRATADA e indicada
por esta na fatura encaminhada.

CLÁUSULA QUINTA- REAJUSTE

5.1. Qualquer reajuste no presente contrato só poderá ocorrer em comum acordo, mediante
termo expresso e assinado pelas partes e duas testemunhas e após 12 (doze) meses do início do
contrato.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. São obrigações da CONTRATADA:
a) cumprir com a atividade objeto do contrato e descrita no(s) anexo(s), responsabilizando-se
pela execução nos estritos termos previstos no presente instrumento;
b} responsabilizar-se sobre todos os tributos e valores em âmbito trabalhista e civel decorrentes
da atividade contratada, apresentando, quando for o caso, comprovante de sua quitação à
CONTRATANTE, sob pena de ver suspenso os pagamentos decorrentes da prestação de serviços
aqui contratada.
c) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, ou em função de obrigação legal,
quaisquer documentos originados por este contrato e que se façam necessários para fins lícitos;
d) apresentar a documentação de todos os médicos objeto deste contrato, acompanhadas de
documentos que comprovem a sua qualificação técnica e habilitação em órgão de classe (CRM e
Sociedades Médicas da Especialidade).
e) a CONTRATADA não poderá transferir obrigações e direitos oriundos do present
nem locar, emprestar ou ceder, no todo ou em parte, os serviços objeto deste instrume to.
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f)

a CONTRATADA deverá utilizar-se dos materiais e medicamentos padronizados pela

CONTRATANTE.
g) a CONTRATADA obriga-se, por si e seus Agentes, a respeitar os regimentos, regulamentos e
normas internas da CONTRATANTE, bem como as resoluções e normas do CFM e CRM, e o
código de ética médica.
h) a CONTRATADA deverá proceder com todas as anotações e registros decorrentes do
atendimento prestado aos pacientes em prontuário, com a devida assinatura, data e carimbo do
médico

responsável

pelo

atendimento,

cuja

guarda

ficará

sob

da

responsabilidade

CONTRATANTE.
i)

na

execução

dos

serviços,

a

CONTRATADA observará todas

as

recomendações,

regulamentos, diretrizes, exigências e legislação que os disciplinam nas esferas federal, estadual
ou municipal, bem como aqueles elaborados por entidades profissionais e pela CONTRATANTE.
j)

a CONTRATADA assume integral responsabilidade pela correta e adequada execução dos

serviços, com observância de todos os termos e condições previstos neste CONTRATO,
observando em todas as fases de tratamento e assistência aos pacientes os regulamentos, os
códigos de ética médica, os manuais e a legislação aplicável, bem como a boa técnica.
k) os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja
prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à
espécie.
1)

A CONTRATADA, quando pertinente, fica obrigada a entregar, no prazo de 30 ( ri

ias a

contar da data de assinatura deste instrumento cópia dos documentos abaixo relacion do :
•

Ficha de registro dos empregados ou Contrato de prestação de serviços dos prepos

•

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional;

•

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
Rua Machado Bittencourt, 361- 142 andar - Conjunto 1404 - Vila Clementina - 04044-001- São Paulo- SP

n(

ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA.
CNPJ 57.746.208/0001-71

•

PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

•

EPI, se for o caso;

•

Carteira de Vacinação com as vacinas pertinentes de acordo com a NR 32.

m) Além disso, deverá entregar mensalmente, juntamente com a fatura correspondente ao
serviço prestado no mês anterior, declaração, por escrito, de ausência de empregados celetistas
na prestação de serviços objeto deste contrato e relação de prestadores médicos envolvidos na
prestação e comprovante de pagamento dos honorários médicos e comprovação de inscrição de
autônomos na Prefeitura Municipal de São Paulo e INSS. Para os funcionários celetistas a
empresa deverá entregar os documentos abaixo:
•

Guias de recolhimento previdenciário (GPS);

•

Guias de recolhimento do FGTS;

•

Informações Previdenciárias (GFIP);

•

Folha de pagamento e comprovantes de pagamento;

•

Comprovante de recolhimento previdenciário e demais retenções, se pertinentes.

l
/f

6 .2. São obrigações da CONTRATANTE:

O

a) pagar pontualmente pela atividade contratada;
b) manter condições adequadas para que as atividades possam se desenvolver;

c) responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes da atividade contratada,
que efetivamente forem de sua responsabilidade;

d) reportar-se somente à diretoria da CONTRATADA para dirimir questões referentes ao objeto
deste contrato.
e) disponibilizar crachá de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA, bem como

er:itais de

uso exclusivo no ambiente hospitalar pelos médicos eleitos pela CONTRATADA para pr st r
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serviços para a CONTRATANTE. Os aventais e crachás são de uso exclusivo nas instalações da

CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Fica eleito o Foro de São Paulo/SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente, por
mais privilegiado que outro se faça.

7.2. O pedido de falência ou concordata da CONTRATANTE dará direito a CONTRATADA à
rescisão imediata do presente instrumento, independente de qualquer aviso ou notificação
judicial ou extrajudicial à CONTRATANTE, devendo, ainda, a CONTRATANTE pagar à

CONTRATADA pelas atividades efetivamente exercidas.
7.3. A tolerância por qualquer das partes, quanto ao atraso ou omissão no cumprimento das
obrigações ajustadas, bem como a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações previstas
neste contrato, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem poderá ser havida como
renúncia dos direitos que são acarretados para uma das partes em razão da inadimplência da
outra, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo. Tais fatos serão
considerados simples liberalidades, não implicando em precedente, novação ou modificação d~
qualquer das cláusulas ou condições do presente contrato, as quais permanecerão inalteradas e
em pleno vigor, como se favor algum houvesse jamais ocorrido.

7.4. A CONTRATADA não poderá utilizar-se do nome da CONTRATANTE, seus logotipos e marcas
para fins promocionais em qualquer tipo de mídia, impressos e semelhantes, sem a aprovação
expressa da CONTRATANTE, sujeitando-se às penalidades impostas, sendo elas penai

7 .5. As partes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumpriment
instrumento.

\

deste

•
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7.6. As partes declaram que se obrigam de boa-fé, na forma e termos aqui estipulados, não

havendo, destarte, vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação
a macular o ora avençado.

7.7. As partes neste ato declaram que o presente contrato constituirá titulo executivo
extrajudicial podendo ser prontamente promovida a sua execução caso qualquer das partes
incorrerem em inadimplência, nos termos do artigo 585, inciso li do Código de Processo Civil.

7.8. As partes declaram e asseguram: (a) dispor e estar investida de todos os poderes e
autorizações necessárias, societários ou outros, para conduzir seus negócios, exercer o domínio
sobre seus bens e para assinar, contrair e cumprir todas as obrigações, nos termos do
CONTRATO; {b) que a assinatura do presente instrumento não constitui inadimplemento de
nenhum contrato do qual seja parte, nem inadimplemento de qualquer condição a ela imposta
em virtude de lei ou contrato.

7.9. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações
inerentes ao presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da
outra.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DAS PARTES

8.1. Na hipótese de demanda judicial contra a CONTRATANTE, CONTRATADA ou ambas,
decorrentes da vigência deste contrato, obriga-se a parte demandada a envidar todos os

Jf

esforços possíveis para que seja obtida solução favorável no litígio, produzindo defesas hábeis e
tempestivas, enfim, realizando todos os atos que lhe incumbe para o bom termo da de a1'da.
8.2. No caso de condenação judicial da CONTRATANTE decorrente de reclamação trab

f~t
a ou

qualquer out~o tipo de ação promovida por qualquer prestador de serviços encaminh d
CONTRATADA, compromete-se a mesma em assumir e pagar os valores da condenação
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proferida, inclusive eventuais valores relacionados necessários à viabilização da defesa da

CONTRATANTE, tão logo esta seja instada a fazer o pagamento.
Parágrafo Único - A responsabilidade da CONTRATADA referida nesta cláusula limita-se única e
exclusivamente ao período em que o profissional tenha prestado serviços através da

CONTRATADA.
8.3. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força deste contrato qualquer
vinculo empregatício de responsabilidade solidária ou subsidiária da CONTRATANTE em relação

à CONTRATADA ou mesmo com relação ao pessoal desta que aquela vier a contatar direta ou
indiretamente para a execução deste contrato, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA
inclusive os encargos da legislação trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra,
ficando, ainda, a seu exclusivo cargo, toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes
de trabalho, bem como a responsabilidade pelo fornecimento e utilização pelo seu pessoal de
equipamento de proteção individual necessário à execução de cada serviço.

CLÁUSULA NONA - DA CONFIDENCIALIDADE
9.1.

A CONTRATADA reconhece e se obriga a manter confidenciais as "lnformaçõesJ f '

Confidenciais" e/ou "dados" fornecidos pela CONTRATANTE, não devendo ser divulgados aos
empregados da mesma, exceto na medida em que se fizerem necessários, nem utilizá-los para
qualquer fim que não aquele referente à atividade específica para o qual foram fornecidos, não
devendo ainda ser divulgados pela CONTRATADA, para quaisquer fins, a terceiros estranhos ao
presente instrumento.

9.2. A CONTRATADA reconhece que todos os dados enviados pela CONTRATANT
estritamente salvaguardados e protegidos contra o uso ou a divulgação não aut

pela

CONTRATANTE.
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9.3. Da mesma forma, a CONTRATADA praticará todos os atos apropriados para salvaguardar
todas as "Informações Confidenciais" e/ou "dados" indenizando a CONTRATANTE por quaisquer
perdas comprovadas pelo uso indevido de dados e/ou Informações Confidenciais por parte de
seus empregados.

9.4. A CONTRATADA se compromete, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer dados
e/ou "Informações Confidenciais", a defender e fazer valer em favor da CONTRATANTE, se
necessário judicialmente, todos os direitos da CONTRATANTE decorrentes deste instrumento ou
previstos em lei, a fim de compensar a CONTRATANTE por quaisquer danos comprovados
oriundos de tal divulgação.

9.5.

Sem prejuízo das demais medidas legais que possam ser tomadas, fica desde já

estabelecido que o descumprimento pela CONTRATADA do disposto neste instrumento implicará
na obrigação desta em indenizar a CONTRATANTE pelas perdas e danos comprovados.

9.6. A CONTRATADA compromete-se e declara que: (1) quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais" não devolvidos a CONTRATANTE serão inutilizados ou destruídos de forma a não
permitir sua reutilização; e (li) todos os meios, que contenham ou transportem os dados e/ou
"Informações Confidenciais" deverão ser devolvidos a CONTRATANTE dentro do prazo
estipulado entre as partes ou após conclusão do serviço para o qual os mesmos foram utilizados.

9.7. Quando da conclusão ou término da utilização de dados e/ou "Informações Confidenciais",
a CONTRATADA deverá eliminá-los imediatamente de seus arquivos internos.
expiração

do

presente

instrumento,

a CONTRATADA

compromete-se

a

uando da
d

s

imediatamente de todos os dados pertencentes à CONTRATANTE.
eliminar esses dados será acordado posteriormente entre as partes.
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E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de
idêntico teor e valor, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, 07 de ab ·t de 2014.

GRAJAU

------------~

_r

ira. Jocelene Batr :-ta t-'ereiri:
CAM: 61364
CPF: 629.7327-19-15
RG: 3024876-7 ,~ ·-P/PR

Rua Machado Bittencourt, 361- 14º andar - Conjunto 1404 - Vila Clementino- 04044-001- São Paulo - SP

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL No. 438

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAU,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante
designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA - ME, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14º.
Andar, conjunto 1404, Vila Clementino, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.746.208/0001-71, neste ato representada em conformidade com seu
contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento
aditar o contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria e clínica geral para o
atendimento no Pronto Socorro do Hospital Geral do Grajau, firmado em 07 de abril de 2014, para
prorrogar seu prazo de vigência, nos termos abaixo:

1. Fica prorrogada a vigência do contrato principal de 04/10/2014 a 04/04/2019.
2. Concordam as partes que valores atualmente praticados se mantém conforme contrato inicial.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do CONTRATO não contempladas
neste instrumento.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, 03 de outubro de 2014.
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL No. 438

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBAN~S, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBAN~S - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAU,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/000S-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante
designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA - ME, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 142 •
Andar, conjunto 1404, Vila Clementina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.746.208/0001-71, neste ato representada ~m conformidade com seu
contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA, vem p;elo presente instrumento
aditar o contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria e clínica geral para o
atendimento no Pronto Socorro do Hospital Geral do Grajau, firmado em 07 de abril de 2014, para
incluir na prestação de serviços médicos para atuarem na Emergência, incluir e alterar cláusula
contratual, nos termos abaixo:
1.
Acordam as partes, que a partir de 01/06/2015, haverá a inclusão nesta prestação de serviços, de
médicos para atuarem na Emergência do Hospital Geral do Grajaú, com experiência nesta função, cujo
valor a ser pago será de R$ 1.392,40 (um mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)
para cada plantão de 12 (doze) horas.

2. Concordam ainda as partes em incluir a seguinte cláusula contratual: "A CONTRATADA poderá fazer
uso do refeitório da CONTRATANTE para fornecer refeição aos seus prepostos, sendo que as refeições
serão pagas no local."
3. Acordam também as partes que a cláusula 3.2 passa a ter a seguinte redação: "Nos valores acima
definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da CONTRATADA, inclusive encargos
tributários e previdenciários, transporte e refeição de seus empregados."
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do CONTRATO e aditivo não
contempladas neste instrumento.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (du
teor e forma, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Testemunhas:
1)

('w.,.,--...
O a.JoceleneBatistaPereu
Diretora Geral
CAM, 61364
IRSSL • Hospital Geral do Grajat

2)
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL N!! 438
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAU, com sede na Rua
Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04822-030,
na inscrita no CNPJ/MF sob nQ 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante
designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA - ME, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14Q Andar,
Conjunto 1404, Vila Clementina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04044-001, inscrita no
CNPJ/MF sob nQ 57.746.208/0001-71 neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante
simplesmente denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de
serviços médicos na especialidade de pediatria e clínica geral para o atendimento no Pronto Socorro do Hospital
Geral do Grajau, nos termos abaixo:
Considerando que o INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS firmou contrato de gestão com a
Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo para a gestão do Hospital Geral do Grajau, em 15 de
dezembro de 2012, pelo prazo de vigência de 5 (cinco) anos.
Considerando que o INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS participou da concorrência para a
continuidade da gestão do Hospital Geral do Grajau, sendo vencedora do certame e publicado no D.O.E. em 17 de
dezembro de 2016, novo contrato de gestão com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo para a
gestão do Hospital Geral do Grajau, Contrato de Gestão - Processo NQ 001.0500.000032/2016, pelo prazo de
vigência de 5 (cinco) anos.
Considerando que havia necessidade urgente de contratação de prestação de serviços médicos na especialidade
de pediatria e clínica geral para o atendimento no Pronto Socorro do Hospital Geral do Grajau, e a empresa ANAN
Serviços Médicos e em Saúde Ltda - ME apresentou proposta vantajosa para nossa Instituição e esta prestação de
serviços se faz necessária para as atividades do HGG, não devendo sofrer solução de descontinuidade.
Considerando a análise dos serviços que estão sendo prestados e ao consultarmos o representante da empresa,
este manifestou interesse na continuidade da prestação dos serviços nas mesmas condições e valores ora
praticados.
Considerando que o contrato inicial foi firmado em 07 de abril de 2014.
1. Fica prorrogada a vigência do contrato principal por mais 12 (doze) meses, a partir de 16/12/2016, podendo ser
prorrogado mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.
r

2. As partes acordam em manter os valores ora praticados, ou seja, o valor de R$ 1.392,40 (um mil, trezent: s,e
noventa e dois reais e quarenta centavos) para o plantão de 12 (doze) horas de mé ·cos para atuarem
Emergência e o valor de R$ 1.645,57 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cin
s),
por plantão de 12 (doze) horas de médico clínico que atuem em pediatria.

/
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3. Concordam ainda as partes em alterar as seguintes cláusulas contratuais do contrato inicial, que passam a ter
as seguintes redações:
Cláusula 3.8 - Este contrato será considerado imediatamente rescindido, independentemente de
interpelação judicial, se houver rescisão e/ou término do prazo de vigência do contrato de gestão firmado
entre a Secretaria Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do HOSPITAL GERAL DO GRAJAU, sem
qualquer ônus para as partes contratantes.
Cláusula 7.7: As partes neste ato declaram que o presente contrato constituirá título executivo extrajudicial
podendo ser prontamente promovida a sua execução caso qualquer das partes incorrer em inadimplência,
nos termos do artigo 784, inciso Ili do Código de Processo Cívil.
4. As partes também acordam em incluir na Cláusula Sétima - Foro e Disposições Gerais do contrato inicial, as
seguintes cláusulas contratuais:
Acrescentar na Cláusula 7.8. (c) não praticou, pratica ou praticará condutas em desacordo com a Lei N2
12.846/13 e normas correlatas; (d) deu conhecimento e ciência a todas as pessoas envolvidas, direta ou
indiretamente, na execução do objeto deste contrato das disposições da Lei N!! 12.846/13; (e) tem ciência
das consequências possíveis e sanções aplicáveis em caso de violações à Legislação de Combate à
Corrupção em vigor.
Cláusula 7.8.1. As partes comprometem-se a dar ciência à outra parte, no prazo máximo de 24h (vinte e
quatro horas), contados a partir da data em que tomar ciência da existência acerca de qualquer
procedimento instaurado em face diretores, empregados, administradores, prepostos, contratados,
subcontratados e indicados, bem como seus sócios e/ou qualquer terceiro por ela constituído para atuar
em seu nome e/ou por sua conta e ordem na ·execução do objeto do presente contrato, ou ainda em face
da própria pessoa jurídica, visando a apuração de fatos relacionados às práticas contrárias à Lei N!!
12.846/13.
Cláusula 7.10. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou
de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
Cláusula 7.11. As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e
serviços, que: (a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que
detém as aprovações necessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele
previstas; (b) não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho aná go
ao escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observada
disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de s us
respectivos fornecedores de produtos e de serviços; (c) não empregam menor até 18 anos, inclusive men r
aprendiz, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e sacia
bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à
escola e, ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendíd? e_ ntf,as 22h e Sh; (d) não
utilizam práticas de discriminação negativa, e limitativas ao acesso na re çã.() d emprego ou a sua
manutenção, tais como, mas não se limitando a, motivos de: sexo, oríge , raç,a cor,. condição física,

religião,
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proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir e erradicar práticas danosas ao meio
ambiente, executando seus serviços em observância à legislação vigente no que tange à Política Nacional
do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e administrativos
relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas neste
instrumento.
Fica ratificado o período de 16/12/2016 até a data do presente instrumento.
E, por estarem as partes justa e ontratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 {duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de dir
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Bruna S. Candldo
Analista Administrativo
Contratos - IRSSL
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL No. 438

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAU,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú,
inscrita no CNPJ/MF sob nQ 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante
designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA - ME, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14Q.
Andar, conjunto 1404, Vila Clementino, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001,
inscrita no CNPJ/MF sob nQ 57.746.208/0001-71, neste ato representada em conformidade com seu
contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA, vem pélo presente instrumento
aditar o contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria e clínica geral para o
atendimento no Pronto Socorro do Hospital Geral do Grajau, firmado em 07 de abril de 2014, para
prorrogar prazo de vigência, alterar os valores dos plantões ora contratados e aumentar o escopo da
prestação de serviços, nos termos abaixo:
Fica prorrogada a vigência do contrato principal por mais 12 (doze) meses, contados a partir de
16/12/2017, podendo ser prorrogàdo mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.
1.

2.
Concordam as partes em alterar os valores ora contratados para a prestação de serviços médicos
na especialidade de pediatria, sendo que o valor passará a ser de R$ 1.645,00 (mil seiscentos e quarenta
e cinco reais) para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e
plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$
1.875,00 (mil oitocentos e setenta e tinco reáis) para plantão de 12, (doze) horas noturnas de segunda e
sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos, a partir de

01/10/2017.

3.
Concordam as partes também em alterar o valor da prestação de serviços médicos na triagem,
emergência ou observação na especialidade de clínica médica, passando a ser o valor de R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais) por plantãÓ de 12 (doze) horas, independente do dia da sernaria·e horário que
for realizado, a partir de 01/10/2017.

'

4.

Por fim, as partes acordam em aumentar o escopo da prestação de serviços médicos a partir de
01/10/2017, incluindo as seguintes especialidades:
•

•

Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia, sendo o plantão 12
(doze) horas correspondente ao valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), independente
do dia da semana e horário em que for realizado.
Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral, sendo o plantão de 12 (doze)
horas correspondente ao valor de R$ 1.205,04 (mil e duzentos e cinco reais e quatro centavos),
independente do dia da semana e horário em que for realizado. Quando houver denominação
do profissional, atuante na especialidade de cirurgia geral, como chefe de plantão, o valor pe~,
plantão de 12 (doze) horas será de R$ 1.405,88 (mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e oi
centavos).
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•

•

Prestação de serviços na especialidade de ortopedia, sendo o plantão de 12 (doze) horas
correspondente ao valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), independente do dia da semana e
horário em que for realizado.
Prestação de serviços na especialidade de cirurgia pediátrica, sendo o plantão de 12 {doze) horas
realizado no horário das 07h00 às 19h00, correspondente ao valor de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) e o plantão das 19h00 às 07h00 correspondente ao valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), independente do dia da semana e horário em que for realizado, bem como,
ambos na condição de sobreaviso.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do CONTRATO e aditivos não
contempladas neste instrumento.

E, por estarem as pa es · stas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para u só f1 de direito, na presença das testemunhas abaixo.

outubro de 2017.

Clebio Campos Gaícia
Diretor Executivo

IRSSL

- UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAU

Testemunhas:

L

Marta Lupo

Coordenadora de RH
lia@anan.com.br

94071-7956 - 5904-1011
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL N• 438
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua Francisco

Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04822-030, na inscrita no
CNPJ/MF sob n• 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente
por CONTRATANTE, e de outro lado,
ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA-ME, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14• Andar, Conjunto

1404, Vila Clementino, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº
57.746.208/0001-71 neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos nas
especialidades: ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia e clínica geral para o atendimento no Pronto Socorro do
Hospital Geral do Grajaú, firmado em 07/04/2014, a fim de reajustar o valor da especialidade ginecologia para os
plantões realizados aos finais de semana 1 conforme segue abaixo, mantendo as demais condições:
1.

Convalidam as partes em reajustar, a partir de 01/02/2018, o valor do plantão de 12 (doze) horas na
especialidade de ginecologia, realizado aos finais de semana de R$ 1.400,00 para R$ 1.550,00 (um mil,
quinhentos e cinquenta reais).

2. Acordam as partes que o valor do plantão de 12 (doze) horas na especialidade de ginecologia, realizado
durante a semana, permanece no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

3.

Fica ratificado o período de 01/02/2018 até a data do presente instrumento.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas neste
instrumento.
E, por estarem as partes justas e contr tadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
para um só fim de direito, na pr sença as testemunhas abaixo.

O LIBANÊS

Testem· ha :

1aeia~~ de A1me1a., Gueoe
5
Auxiliar Administrativo

Dr. Eduardo Bianchi Zamataro
Superintendente Médico

1

CRM76576

RS~l;;!lospital Gefo Grajaú

Contratos • IRSSL
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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL N• 438

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua Francisco
Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04822-030, na inscrita no
CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente

por CONTRATANTE, e de outro lado,

ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA. ME., com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14• Andar, Conjunto
1404, Vila Clementina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001, inscrita no CNPJ/MF sob n•
57.746.208/0001-?1 neste ato_ representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos nas
especialidades: ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral e clínica geral para o atendimento no

Pronto Socorro do Hospital Geral do Grajaú, firmado em 07/04/2014, para alterar o valor da hora trabalhada nos
plantões realizados aos finais de semana, conforme segue abaixo, mantendo as demais condições:

1.

Convalidam as partes que, a partir de 0~/0412018, o valor da hora trabalhada para os plantões realizados
aos finais de semana (sábados e domingos), das 7:00 às 19:00 horas, na especialidade de cirurgia geral, passará
a ser R$120,51 (cento e vinte reais e cinquenta e um centavos).
2. Os valores referentes aos plantões realizados de segunda a sexta-feira permanecem em R$ 100,42 (cem reais
e quarenta e dois centavos) a hora trabalhada, bem como R$117,15 (cento e dezessete reais e quinze centavos)
a hora trabalhada para chefe de plantão.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas neste
instrumento.
E, por estarem as partes jus seco ratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de dir to, na pr

9
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Dr. Eduard,01.ÍianclíÍ Z~matar(ll
Superintendente Medico/
CRM 76576
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SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL N• 438
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua Francisco
Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04822-030, na inscrita no

CNPJ/MF sob n' 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente
por CONTRATANTE, e de outro lado,

ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA., com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14• Andar, Conjunto 1404,
Vila Clementina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001, inscrita no CNPJ/MF sob n'
57.746.208/0001-71 neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos nas
especialidades: ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral e clínica geral para o atendimento no

Pronto Socorro do Hospital Geral do Grajaú, firmado em 07/04/2014, para incluir especialidade de nutrologia e

alterar a cláusula de pagamento, conforme previsto abaixo:

1.
Convalidam as partes que, a partir de 01/06/2018, passa a fazer parte do escopo do supramencionado
contrato, a especialidade de nutrologia.
2.

Pela prestação de seiviços de nutrologia, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$

1.000,00 (um mil reais) para o plantão de 06 (seis) horas semanais.

3. Acordam ainda as partes em alterar, a partir de 01/05/2018, a cláusula 4.1. do supramencionado contrato,

conforme preceituado abaixo:

"4.1. O período de apuração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE ocorrerá
necessariamente entre os dias 21 e 20 de cada mês. A CONTRATADA deverá emitir e entregar paro a
CONTRATANTE, a respectiva nota fiscal de prestação de serviços em até 02 {dois) dias úteis contados da
data de fechamento do mês especificada acima. A CONTRATANTE, por sua vez, fará os pagamentos via
depósito bancário ou boleto bancário, mediante apresentação da nota fiscal, juntamente com cópia do
relatório dos serviços prestados, no dia 15 (quinze) do mês à prestação dos serviços."

4.

Fica ratificado o período de 01/05/2018 até a data do presente instrumento.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas neste
instrumento.
E, por estarem aspa

\
s justa e contratadas, finmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e

forma, para um só fim e direito

\

Clebio Campos Ga, eia
Diretor Executivo
IRSSL

ADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ
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OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATOIRSSLNº438
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua
Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04822-030,
na inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante

designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA., com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14º Andar, Conjunto
1404, Vila Clementina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº
57.746.208/0001-71 neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos
nas especialidades: ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, clínica geral, cirurgia pediátrica,
cardiologia, neurologia, neurocirurgia e oftalmologia pediátrica, para o atendimento no Pronto Socorro do
Hospital Geral do Grajaú, firmado em 07/04/2014, a fim de aumentar o escopo, reajuste de valores e inclusão de

cláusula, conforme previsto abaixo:
1.
Acordam as partes em reajustar em 8,30% (oito vírgula trinta por cento) o valor do plantão de 12 horas na
especialidade de cirurgia geral, de segunda a domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às
19h e plantões noturnos das 19h às 7h, não havendo diferenciação para plantões aos finais de semana, passando
de R$ 1.205,04 (um mil, duzentos e cinco reais e quatro centavos) para R$ 1.305,04 (um mil, trezentos e cinco
reais e quatro centavos) o plantão de 12 horas trabalhadas, a partir de 21/05/2019.
2.
Anuem as partes em alterar o valor do plantão de 12 horas na especialidade de cirurgia pediátrica para R$
1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) de segunda a domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões
diurnos das 7h às 19h e plantões noturnos das 19h às 7h, a partir de 21/05/2019.
3.
Convalidam as partes que o valor da especialidade de nutrologia passa a ser R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mensais e fixos, referente ao plantão de 6h semanais, a partir de 21/05/2019.
4.
Acordam ainda as partes, a partir de 21/05/2019, incluir as especialidades relacionadas abaixo ao escopo
do supramencionado instrumento:
a) Especialidade Cardiologia - R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) o plantão de 12 horas de segunda
a domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e plantões noturnos das 7h às
19h;
b) Especialidade Neurologia - R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) o plantão de 12 horas de segunda a
domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e plantões noturnos das 7h às
c)

5.

19h;
Especialidade Neurocirurgia - R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) o plantão de 12 horas de
segunda a domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e plantões noturnos
das 7h às 19h;
As partes acordam em incluir na CLÁUSULA SÉTIMA - FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS a cláusula 7.10., a

seguinte redação:

"A CONTRATADA declara que, (i) não possui, em seu quadro de sócios, nenhum represen nte
enquadrado como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada àr
entidade pública ou de partido político; (ii) seus administradores e/ ou gerentes não se tornar
funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade públic
ou de partido político; e (iii) qualquer nomeação que acarrete em alteração.nos itens (i))e (ii) acima
será imediatamente comunicado à CONTRATANTE, podendo tal nomeação resultar vá' rescisão do
contrato de pleno direito pela CONTRATANTE."
/ ....../
,/
/

NParágrafo primeiro. Considera-se funcionário público Í~em, embora trahsitoriamente ou sem

remuneração, exerce cargo, emprego ou função em órgão ·10 odmin:sJtm.
o pública di~et
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sociedade

de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. "

6.

Ratifica-se o todos os atos praticados a partir de 21/05/2019 até a assinatura do presente instrumento.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas neste
instrumento.
E, por estarem as partes justas e contra
forma, para um só fim de direito, na pr

as, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
e setembro de 2019.
1r

Alcantara Antunes
tor Executivo
!RSSL

IDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ

,ifL}f /Jl.Cefr;v--.,,.\

ANAN SERVIÇOS

~DI
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NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL N• 438
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua

Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04822-030,
na inscrita no CNPJ/MF sob n• 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante
designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,

ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA., com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14º Andar, Conjunto

1404, Vila Clementino, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001, inscrita no CNPJ/MF sob n•
57.746.208/0001-71 neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos
nas especialidades: ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, clínica geral, cirurgia pediátrica,
cardiologia, neurologia, neurocirurgia e oftalmologia pediátrica, para o atendimento no Pronto Socorro do
Hospital Geral do Grajaú, firmado em 07/04/2014, a fim de prorrogar a vigência, ratificar e reajustar valores,
conforme previsto abaixo:

1.
Acordam as partes em prorrogar a vigência do supramencionado instrumento por mais um período de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir 16/12/2018 a 15/12/2020, podendo ser prorrogado apenas mediante
assinatura de termo aditivo pelas partes.
2.
Ratifica-se o valor de R$ 1.305,04 (um mil, trezentos e cinco reais e quatro centavos) o plantão de 12
horas na especialidade de cirurgia geral, de segunda a domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos
das 7h às 19h e plantões noturnos das 19h às 7h, não havendo diferenciação para plantões aos finais de semana,
bem como o valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) o plantão de 12 horas na especialidade de
cirurgia pediátrica de segunda a domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e
plantões noturnos das 19h às 7h.
3.
Ratifica-se ainda o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais e fixos o plantão de 6 horas semanais a
especialidade de nutrologia.
4.
Convalidam as partes, a partir de 21/11/2019, reajustar o valor do plantão de 12 horas realizados aos
sábados e domingos abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e plantões noturnos das 19h às 7h, referente as
especialidades cardiologia, neurologia e neurocirurgia, passando de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
para R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).
4.1.
O valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para o plantão de 12 horas de segunda a
sexta, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e plantões noturnos das 19h às 7h,
para as especialidades de cardiolog_iªLneurolo_gia__e neurocirurgia, permanece R$ 1.400,00 (um mil e
quatrocentos reais).

5.

Ratifica-se o todos os atos praticados a partir de 16/1

Permanecem inalteradas todas as demais disposiçõe
instrumento.

\

..,.,-

_,,..,.,,-"
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018 até a assinatura do presente ins rumento.

\
onstantes do contrato e aditivos não contempladas nes

\

+

E, por estarem as partes justas e contratad s, irmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, na pres ça d testemun
abaixo.

s

bro de 2019.
Alcantara Antunes
retor Executivo
IRSSL

ANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ

ICOS E EM SAÚDE LTDA.
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DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL N!! 438
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com
sede na Rua Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo,
CEP 04822-030, na inscrita no CNPJ/MF sob n!! 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto

social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ANAN SERVIÇOS MÉDICOS E EM SAÚDE LTDA., com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 14!! Andar,
Conjunto 1404, Vila Clementina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04044-001, inscrita no
CNPJ/MF sob n!! 57.746.208/0001-71 neste ato representado em conformidade com seu contrato social,
adiante simplesmente denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de
prestação de serviços médicos nas especialidades: ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia
geral, clínica médica, cirurgia pediátrica, cardiologia, neurologia, neurocirurgia, e nutrologia, para o
atendimento no Pronto Socorro do Hospital Geral do Grajaú, firmado em 07/04/2014, a fim de alterar

cláusulas, bem como ratificar e reajustar valores, conforme previsto abaixo:
1. Considerando a diversidade de especialidades que passaram a integrar o objeto do supramencionado
instrumento, conforme aditivos anteriores, bem como a necessidade de inclusão da especialidade
oftalmologia pediátrica, decidem as partes formalizar a alteração; a partir de 21/03/2020, da cláusula 1.1. do
referido contrato, a qual passa a ter a seguinte redação:
1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços médicos nas especialidades abaixo
relacionadas:
a)
Especialidade de Clínica Médica para atendimento aos setores de Emergência do Pronto Socorro

Adulto, consultório de atendimento às Síndromes Respiratórias e Triagem de Clínica Médica,
Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto;
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

Especialidade de Cirurgia Geral;
Especialidade de Cirurgia Pediátrica;
Especialidade Nutrologia;
Especialidades de Cardiologia, Neurologia e Neurocirurgia;
Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia;
Especialidade Ortopedia;
Especialidade de Pediatria;
Especialidade de. Oftalmologia Pediátrica.

2. Considerando, ainda, que o valor por plantão é diferenciado para cada especialidade, ora contratadas,
decidem as pa1tes, a partir de 21/03/2020, alterar a cláusula 3.1. do contrato referenciado visando reajustar
os valores praticados para as especialidades de clínica médica, ginecologia e obstetrícia, ortopedia,
cardiologia, neurologia e neurocirurgia, incluir valor para a especialidade de oftalmologia pediátrica e
ratificar os demais, conforme disposições abaixo relacionadas:
3.1. Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores abaixo
elencados:

,

Especialidade de Clíni9'1"'-r,;(;;---~

a)
O val9,,,,.,,-de R$ 1.500,00 (um my, e quinhentos reais), para o plantão de 12 (doze) hor~.s e
atendiment;,6 na Emergência do PronibSocorro Adulto;
\'
•
1
/
b}
O valbr de R$ 1.650,00 (um'rnil, seiscentos e cinquenta reais}, para o plantão de 12 (doze) h~as
para atendiril~nto no Cons;!Jt-<ffÍo de Atendimento às Síndromes Respiratórias;
\

!_X,
",,

//

--~-
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o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), para o plantão de 12 (doze) horas de
segunda-feira a domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e plantões
noturnos das 19h às 7h, para o atendimento na Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica

c)

Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto;
Especialidade de Cirurgia Geral
b valor de R$ 1.305,04 (um mil, trezentos e cinco reais e quatro centavos), para o plantão de
a)
12 (doze) horas de segunda a domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h
e plantões noturnôs dãs 19h às. 7h, não havendo diferenciação para plantões aos finais de semana.
b)
o valor de R$1.405,80 (um mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos), para o plantão
de 12 h, das 7 h às 19 h, e das 19 h às 7h, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, para o chefe

de plantão.
Especialidade de Cirurgia Pediátrica
a)
o valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), para o plantão de 12 (doze) horas na
de segunda ê! domingo, inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e plantões
noturnos das 19h às 7h.
Especialidade Nutrologia
a}
Valor mensal e fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais}, para o plantão de 6 (seis) horas semanais.
Especialidades de Cardiologia, Neurologia e Neurocirurgia
O valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), para o plantão de 12 (doze) horas de
a)
segunda-feira a domingo,: inclusive feriados, abrangendo plantões diurnos das 7h às 19h e plantões
noturnos das 19h às 7h.
Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia
a) O valor de R$1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e reais), para o plantão de 12 (doze) horas

realizados aos finais de semana, independente do dia da semana e horário em que for realizado, a ser
considerado, de forma retroativa, partir de 21/11/2019;
b) O valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), para o plantão de 12 (doze) horas realizados
durante a semana, independente do dia da semana e horário em que for realizado.
Especialidade de Ortopedia
a) O valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), para o plantão de 12 (doze) horas, independente

do dia em que for realizado, independente do dia da semana e horário em que for realizado

Especialidade de Pediatria
a) O valor de R$1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), para o plantão de 12 (doze) horas de segunda
a sexta-feira, das 7 'h às 19h; terça, quarta e quinta-feira, das 19 h às 7 h.
b) O valor de R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para o plantão de 12 (doze) horas
noturnas de segunda a sexta feira, (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno aos sábados e domingos.

Especialidade de Oftalmoloçj.a.Pe-díátnca - -\
a)
O valor mensal e fixo de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), para o plantão de
6 (seis) horas s &anais.
/
·
(

7

3.

;

J/1"

\

\

Ratificam-se todos os atos pratica,d6s a partir de 21/11/2019 até a assinatura do presente instrumento.
'

·.

//

/
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Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas
neste instrumento.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, 27 de maio de 2020.

carolina Lastra
Diretora Executiva
IRSSL

- UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ

Testemunhas:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL Nº 1050
Pelo presente instrumento particL~ar de um !ado, !NST!TUTO DE RESPONSAB!L!DADE SOC!AL SÍR!O
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL S(RIO
LIBANÊS- UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro
lado,
PS PAULISTA SERVICOS MEDICOS LTDA, com sede na Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 46, 08º
andar, conjunto 86, sala A, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04544000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.836.486/0001-70, neste ato representada em conformidade com seu
contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA, tem entre si e justo e acertado o presente
contrato de prestação de serviços que será regido por toda legislação aplicável à matéria e pelas cláusulas
seguintes:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A CONTRATANTE é gestora do nosocômio denominado Hospital Geral do Grajaú, Hospital Público Estadual,.,,--./
situado nesta capital no endereço identificado no preâmbulo acima.
A CONTRATADA presta serviços especializados na área da saúde, inclusive em ambiente hospitalar,
oferecendo serviços de qualificação e capacitação técnica dos serviços, contendo em seu quadre('
profissionais aptos para atuar nesta área.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos na especialidade de medicina intensiva aos pacientes da
Unidade de Terapia h1tensiva Adulto, para os pacientes do Hospital Geral do Grajaú, localizado no endereço
constante no preâmbulo deste instrumento e conforme Convite de prestação de serviços encaminhado para a
CONTRATADA.
1.2. Faz também parte integrante deste instrumento a proposta comercial da CONTRATADA, supletivamente.
Existindo divergências entre os termos deste instrumento em conjunto com o Convite e o que estiver
estabelecido na proposta, prevalecerão sempre as condições definidas neste instrumento, mesmo que a
proposta contenha o "de acordo" da CONTRATANTE.
1.3. Os serviços serão prestados na proporção de 1.778 (um mil, setecentos e setenta e oito) horas mensais,
em escala de trabalho a ser elaborada a aprovada pela CONTRATADA e CONTRATANTE. Esta escala de/
trabalho e a carga horária poderão ser alteradas, quando houver necessidade da CONTRATADA, sendo
elaborada nova escala de trabalho a ser aprovada entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

\p117

1.4. A Contratada deverá contar com profissionais especialistas na área de prestação· de serviços deste
residência médica concluída na área de atuação e/ou título de
instrumento, sendo considerando para
especialista".
//
./

1.5. Os serviços deverá
atuarão para o cumpri

.

ser prestados pelos sócios ou profissionais c

ento desta_prestação de serviços.
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1.6. Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE.
1.7. Todos os aparelhos e equipamentos necessários para a prestação deste serviço são de propriedade da/
CONTRATANTE.
1.8.A CONTRATANTE fornecerá os insumos e materiais necessários para a realização desta prestação de.,
serviço e todo o suporte administrativo necessário.
1.9. A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos do Hospital Geral c!o
Grajaú, tais como receituários, atestados e formulários de uso em prontuário.
1.10. O controle desta prestação de serviços será feito através de relatório mensal das atividades executadas
pela CONTRATADA. Este relatório será avaliado e aprovado por profissional a ser designado pel~
CONTRATANTE.
1.11. Os serviços serão prestados pelos sócios ou profissionais contratados pela CONTRATADA, que
atuarão para cumprimento do presente observados os critérios de qualificação técnica necessários ao
exercício da atividade, bem como os dias e horários de atendimento, sendo que a CONTRATANTE poderá, aqualquer tempo, solicitar a substituição de membro da equipe da CONTRATADA que não corresponda à
necessidade de produção ou qualidade do serviço.
1.12. As partes reconhecem a não existência
CONTRATANTE e por parte da CONTRATADA.

de exclusividade na

prestação dos serviços à

1.13. A CONTRATADA declara para os fins deste CONTRATO, e sob as penas da lei, possuir todas as
condições necessárias para executar os serviços especificados neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

2.1. O presente CONTRATO terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de_,,
20/12/2017, podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.
2.2. Poderão as partes rescindir imotivadamente o presente CONTRATO, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso por escrito, com antecedência mínima de 30(lrinla) dias à outra parte, sem incidência de quaisquer multas e/ou indenização ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e também sem qualquer ônus para a parte denunciante.
2.3. Este contrato será considerado imediatamente rescindido, independentemente de interpelação judicial, por
inadimplemento de qualquer de suas condições, podendo a parte inocente pleitear perdas e danos em
processo judicial. Poderá ainda ser considerado imediatamente rescindido havendo dissolução, pedido de
,
recuperação judicial, falência de qualquer das partes, ou ainda rescisão e/ou término do prazo de vigência do
contrato de gestão firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do
HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, sem qualquer ônus para as partes contratantes.
CLÁUSULA TERCEIRA-DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Supervisionar os serviços coAtfa;,;.d:;:? meio de elementos designados pela própria CONTRATANTE . .,,,
3.2. Disponibilizar crachá
acesso às âreas de atuação da CONTRATADA, bem como aventais de uso
exclusivo no ambiente
spitalar pelos médicos eleitos pela CONTRATAtpara prestar serviços para a
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CONTRATANTE. Os aventais e crachás são de uso exclusivo nas instalações da CONTRATANTE.

3.3. Comunicar por escrito qualquer falta ou deficiência identificados na prestação de serviços da---CONTRATADA.
3.4. Fornecer autorização de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA.
3.5. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas /
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e
cumprindo suas obrigações estabelecidas em CONTRATO.
3.6. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que solicitados e que sejam relacionados à natureza dos serviços executados.
CLÁUSULA QUARTA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das mencionadas no Convite, parte integrante deste instrumento:
4.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços ora contratados diretamente ou por meio de agentes, com
autonomia técnica, sem prejuízo, no entanto, da responsabilidade contratual pela qualidade do serviço prestado.
Parágrafo primeiro. Para fins do presente CONTRATO, o termo AGENTE corresponde a todas as pessoas
que auxiliem ou trabalham para a CONTRATADA na prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO,
inclusive seus sócios, empregados, residentes, estagiários, consultores, colaboradores, prestadores de seFViço
e demais prepostos que, de alguma forma, estejam juridicamente vinculados à CONTRATADA.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá informar por escrito os nomes dos profissionais que estarão
prestando serviços, bem como comprovar a competência e a especialidade do profissional para a prestação
do serviço objeto deste instrumento, mediante encaminhamento de curriculo, da inscrição no Conselho
Regional de Medicina e dos respectivos diplomas e títulos devidamente registrados e habilitados.
4.2. A CONTRATADA não poderá transferir obrigações e direitos oriundos do presente CONTRATO, nelJl
locar, emprestar ou ceder, no todo ou em parte, os serviços objeto deste instrumento.
4.3. A CONTRATADA deverá utilizar-se dos materiais e medicamentos padronizados pela CONTRATANTE_
4.4. CONTRATADA obriga-se, por si e seus AGENTES, a respeitar os regimentos, regulamentos e normas
internas da CONTRATANTE, bem como as resoluções e normas do CFM e CRM, e o código de ética médicá.
4.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo para
nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie.
4.6. A CONTRATADA deverá proceder com todas as anotações e registros decorrentes do atendimento
prestado aos pacientes em prontuário, com a devida assinatura, data e carimbo do médico responsável pelo/
atendimento, cuja guarda ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE.
4.7.
Na execução dos serviços, a C~NATADA observará todas as recomendações, regulamentos,
diretrizes, exigências e legisl~ção que os · ciplinam nas esferas federal, estadual ou municipal, bem comÓ
aqueles elaborados por en · ades profisj nais e pela CONTRATANTE.
4.8.

A CONTRAT

A assu;;)riÍ~ral responsabilidade pela cojta e adequada execução dos serviços,
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com observância de todos os termos e condições previstos neste CONTRATO, observando em todas as fases~
de tratamento e assistência aos pacientes os reguiamentos, os códigos de ética médica, os manuais e a

legislação aplicável, bem como a boa técnica.

4.9. É vedada à CONTRATADA a utilização de técnicas ou recursos não reconhecidos ou não aprovados
pelas autoridades brasileiras, ressalvados os casos de Pesquisa Clínica, cuja aplicação deverá ser
previamente aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa Clínica e/ou pelo CONEP, com a devida
autorização da CONTRATANTE.

4.10.

Na ocorrência de qualquer inadimplemento das obrigações da CONTRATADA previstas neste
CONTRATO, ou na hipótese de ocorrência de qualquer evento que possa originar tal inadimplemento, está
obrigada, a CONTRATADA, a informar imediatamente a CONTRATANTE o fato, prestando, ainda, os
necessários esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma.
Parágrafo único. O disposto na cláusula não isentará a CONTRATADA de quaisquer obrigações,
penalidades e responsabilidades civis, administrativas e criminais previstas em lei em razão dos fatos e
eventos relatados.

4.11.

A CONTRATADA responde integralmente por: (a) todos os encargos trabalhistas, previdenciários,

tributários, previdenciários, securitários, indenizações e quaisquer outros valores ou obrigações que a
CONTRATADA tenha com seus agentes (confonme definido no parágrafo primeiro da cláusula 4.1) ou com
terceiros, inclusive pacientes, que decorram do presente CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, e (b) todos e quaisquer encargos e obrigações de natureza
tributária (incluindo, mas não se limitando a, pagamento de impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscaiv,
quer sejam federais, estaduais ou municipais, entre outras) decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação
dos serviços, da própria existência da CONTRATADA, de suas propriedades e/ou demais atividades exercidas
pela CONTRATADA.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocatícios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e açõe;(
mencionadas nesta cláusula, caso não seja acordada a exclusão da CONTRATANTE da lide a pedido da
CONTRATADA.

4.12. Deverá a CONTRATADA pagar pontual e integralmente os valores correspondentes às obrigações
acima mencionadas, entregando a CONTRATANTE os comprovantes (ou cópias autenticadas dos mesmos,
se assim solicitado) do pagamento e cumprimento das dívidas e obrigações, se solicitado.

4.13. Na hipótese de descumprimento das obrigações descritas nesta seção, a CONTRATANTE poderá reter
o pagamento de quaisquer quantias por ele devidas à CONTRATADA. Os valores assim devidos não sofrerão /
qualquer correção monetária ou acréscimo, a qualquer título.
4.14.

A CONTRATADA deverá utilizar todos os mecanismos legalmente permitidos (inclusive processuais)

para manter a CONTRATANTE totalmente isenta e livre de quaisquer reclamações, demandas e ações que
venham a ser movidas por quaisquer de seus agentes, autoridades, agências governamentais e/ou terceiros,
que decorram - direta ou indiretamente - dos valores e obrigações mencionadas nesta seção.
/
Parágrafo único. Sem prejuízo .do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRA NTE de to
e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocatícios) e pagame os por ele inc

idos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações

mencionadas nesta cl · usula e nas./ sulas anteriores.
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4.15. A CONTRATADA responderá, em todos os momentos, por quaisquer lesões de direito (inclusive no
campo civii e criminaij advindas de comportamento doioso ou culposo de seus agentes, inciusive no que se
refere a eventuais danos emergentes e lucros cessantes sofridos por pacientes, a CONTRATANTE e terceiros
interessados.
4.16 A CONTRATADA é exclusivamente responsável, sob as penas da lei e demais penalidades previstas
neste instrumento: (a) pelos serviços que venham a ser contratados, respondendo integralmente por todos os
atos que vierem a ser praticados com culpa, dolo, imperícia ou negligência de seus agentes; (b) pela
supervisão e coordenação das atividades levadas a efeito por seus agentes; (c) pelo pagamento de quaisquer
prejuízos, indenizações e/ou quaisquer tipos de danos (inclusive danos morais) decorrentes de falhas e/ou
imperfeições na execução dos serviços que afetem a CONTRATANTE, seus empregados, clientes, parceiros
comerciais e/ou terceiros.
Parágrafo único. Fica desde já acordada a exclusão da CONTRATANTE de qualquer lide, em qualquer
processo civil, criminal ou ético movido por médicos ou pacientes em decorrência dos serviços objeto deste
instrumento.

4.17. A CONTRATADA deverá atender todas as legislações pertinentes ao serviço objeto deste instrumento,
as normas internas da CONTRATANTE, as resoluções do CFM e CRM, as Normas de Vigilância Sanitária, as
Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, em especial, a NR-32 do MTE.
4.18.
A CONTRATADA fica obrigada a substituir, a qualquer tempo, o profissional que a critério da
CONTRATANTE, não atenda às necessidades da prestação de serviços aqui objetivadas.
4.19. É vedada à CONTRATADA efetuar cobrança de quaisquer serviços prestados aos pacientes atendidos
em razão deste CONTRATO.
4.20.
A CONTRATADA deverá, se comprometer a fornecer indicadores de qualidade e performance
periodicamente, conforme solicitado com a CONTRATANTE, além de aderir a todos os processos de
certificação e acreditação assumidos pela CONTRATANTE.
4.21. A CONTRATADA, quando pertinente, fica obrigada a entregar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data de assinatura deste instrumento cópia dos documentos abaixo relacionados:
•
Ficha de registro dos empregados ou Contrato de prestação de serviços dos prepostos;
•
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional;
/
•
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
•
PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
•
EPI, se for o caso;
•
Carteira de Vacinação com as vacinas pertinentes de acordo com a NR 32.
4.22. Além disso, deverá entregar mensalmente, o que for pertinente, juntamente com a fatura correspondente
ao serviço prestado no mês anterior:
• Guias de recolhimento previdenciário (GPS);
• Guias de recolhimento do FGTS;
• Informações Previdenciárias (GFIP);
• Folha de pagamento e comprovantes de pagamento;
•

Declaração, por escrito, de ªJJSêríci~ empregados celetistas na prestação de serviços objeto deste

•
•

Comprovação de ins ção de autônomos na Prefeitura Municipal d~São Paulo e INSS;
Comprovante de p gamento dos. honorários médicos devidos;
\__

contrato e relação de presta~

na prestação;
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Comprovante de recolhimento previdenciário e demais retenções, se pertinentes.

4.23. Caberá à CONTRATADA cooperar e participar de todos os programas e prêmios de controle de
qualidade que a CONTPJ\TANTE venha a instituir ou participar, seja interno ou externo, disponibilizando
documentação atualizada pertinente a sua atividade, fornecendo materiais, adequando processos,
participando de treinamentos, entre outras ações que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE, bem
como fornecer eventuais relatórios ou justificativas relacionadas aos serviços prestados em razão deste
contrato à CONTRATANTE, quando solicitado.
4.24. Dar ciência imediata, e por escrito, à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na/
execução dos serviços, seja estes da CONTR..I\.TADA, de terceiros ou de profissionais da CONTRATANTE.

4.25. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus /
serviços.
4.26. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.
4.27. Não haverá qualquer subordinação jurídica dos prepostos da CONTRATADA em relação aos prepostos
da CONTRATANTE, sendo que qualquer irregularidade será imediatamente informada ao representante legal"
da CONTRATADA para providências.
4.28. A CONTRATADA não poderá utilizar-se do nome da CONTRATANTE, seus logotipos e marcas para
7
fins promocionais em qualquer tipo de mídia, impressos e semelhantes, sem a aprovação expressa da
CONTRATANTE, sujeitando-se às penalidades impostas, sendo elas penais e civis.
CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.1. Pela prestação de serviços objeto deste instrumento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor/
fixo e mensal de R$ 277 .368,00 (duzentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais), para o
atendimento à 24 (vinte e quatro) leitos, de segunda a domingo, por 24 (vinte e quatro) horas.

----

5.1.1. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da CONTRATADA,
inclusive encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição de seus empregados, nada mais sendo
devido.

5.2. O período de apuração dos serviços prestados pela CONTRATADA á CONTRATANTE ocorrerá
necessariamente entre os dias 21 e 20 de cada mês. A CONTRATADA deverá emitir, e entregar para a /
CONTRATANTE, a respectiva nota fiscal de prestação de serviços em até 02 (dois) dias úteis contados da
data de fechamento do mês especificada na cláusula anterior. A CONTRATANTE, por sua vez, fará os
pagamentos via depósito bancário ou boleto bancário, mediante apresentação da nota fiscal, juntamente com
cópia do relatório dos serviços prestados, no dia 15 (quinze) do mês subsequente à prestação dos serviços.
5.3. A CONTRATANTE poderá compensar e descontar dos valores devidos à CONTRATADA, qualquer
importância que seja devida pela .CONTR~21A a CONTRATANTE, sem prejuízo de qualquer penalidade a
que a CONTRATAD~Aste·-sujeita, seja /,rtude de lei, normativos ou deste CONTRATO.
5.4. Fica expressam nte vedada a

e negociação de qualquer duplicata com base (ou relacionada) ou

cessão de direitos cr \ . i t ó r / ; 1;,,alores devidos pela CONTRAT~TE sob o presejnstrume~

~) '

):.
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5.5.

A CONTRATANTE fará a retenção tributária e previdenciária prevista em lei dos créditos devidos à

t;UN IRAI AUA.

5.6. Os valores ora pactuados poderão ser reajustados, após 12 (doze) meses do início deste contrato, através
de negociação entre as partes, no limite máximo equivalente ao percentual aplicado do exercício anterior pelo

Governo do Estado para a remuneração dos serviços prestados e deverá ser firmado mediante termo aditivo
assinado pelas partes. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de reajuste dos valores ora pactuados,
60 (sessenta) dias antes da data do reajuste. Em algumas condições especiais, quando for comprovada a
inviabilidade econômico financeira da CONTRATADA na continuidade da prestação de serviços, novos
valores poderão ser repactuados.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE e DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1.
A CONTRATADA reconhece e obriga-se a manter confidenciais as "Informações Confidenciais" e/ou
"dados" fornecidos pela CONTRATANTE, não devendo ser divulgados aos empregados da mesma, exceto na
medida em que se fizerem necessários, nem utilizá-los para qualquer fim que não aquele referente à atividade
específica para o qual foram fornecidos, não devendo ainda ser divulgados pela CONTRATADA, para
quaisquer fins, a terceiros estranhos ao presente instrumento.
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA reconhece que todos os dados enviados pela CONTRATANTE
deverão ser estritamente salvaguardados e protegidos contra o uso ou a divulgação não autorizada pela
CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA praticará todos os atos apropriados para salvaguardar
todas as "Informações Confidenciais" e/ou "dados" indenizando a CONTRATANTE por quaisquer perdas
comprovadas pelo uso indevido de dados e/ou Informações Confidenciais por parte de seus empregados. A
CONTRATADA compromete-se, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais", a defender e fazer valer em favor da CONTRATANTE se necessário judicialmente, todos os
direitos da CONTRATANTE decorrentes deste instrumento ou previstos em lei, a fim de compensar a /
CONTRATANTE por quaisquer danos comprovados oriundos de tal divulgação.
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo das demais medidas legais que possam ser tomadas, fica desde já
estabelecido que o descumprimento pela CONTRATADA do disposto neste instrumento implicará na
obrigação desta em indenizar a CONTRATANTE pelas perdas e danos comprovados.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA compromete-se e declara que: (1) quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais" não devolvidos a CONTRATANTE serão inutilizados ou destruídos de forma a não permitir sua
reutilização; e (li) todos os meios, que contenham ou transportem os dados e/ou "Informações Confidenciais"
deverão ser devolvidos a CONTRATANTE dentro do prazo estipulado entre as partes ou após conclusão do
serviço para o qual os mesmos foram utilizados.
Parágrafo Quarto. Quando da conclusão ou término da utilização de dados e/ou "Informações Confidenciais",
a CONTRATADA deverá eliminá-los imediatamente de seus arquivos internos. Quando da expiração do
presente instrumento, a CONTRATADA compromete-se a desfazer-se imediatamente de todos os dados
pertencentes à CONTRATANTE. O método adotado para eliminar esses dados será acordado posteriormente
entre as partes.
Parágrafo Quinto. lnobstante qualquer disposição em sentido contrário contida no presente Acordo, a
Informação Confidencial e/ou dados n·ão incluirá informação que:
(a)
antes ou quando da revelação para as PARTES, já era de seu conhecimento, conforme comprovado
por escrito, exceto se tiver sido obtida de forma ilegal;
(b)
antes ou quando da revelação pelas PARTES, tornem-se de domínio público através de outro meio
quB'não seja por seu ato ou omissão;
·~
(c)
sejam desenvolvidas
s PARo/, independentemente de qualquer Informação Confidencial
recebida; ou
•
(d)
as PARTES re ebam de terceiros e que estes estej::tlivres para revelá-la, sem violar q_ualquer
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obrigação legal.
6.2. Pelo presente Instrumento, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, em caráter irrevogável e
irretratável, de forma tota! e exclusiva, não só pela vigência deste Contrate, mas também pelo perfodo máximo

permitido pela legislação vigente, o uso de todo e qualquer trabalho criado pela CONTRATADA para a
CONTRATANTE e os direitos patrimoniais de autor relativamente a todo e qualquer produto material e
intelectual, resultante deste Contrato.
Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE compromete-se a divulgar o nome do autor do projeto nos trabalhos
de divulgação do objeto deste instrumento.
Parágrafo segundo. As partes reconhecem expressamente que a cessão de direitos patrimoniais de autor ora
avençada é efetuada de forma onerosa, em contrapartida à remuneração garantida a CONTRAT.'\DA pelos
serviços objeto do presente Contrato, não podendo por esse motivo a CONTRATADA exigir o pagamento de
quaisquer outros valores, ainda que a título de ressarcimento de prejuízos causados, além dos valores pagos
sob este Instrumento.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá dar ciência das condições estipuladas nos itens supra, a todas
as pessoas eventualmente por ela envolvidas na prestação dos serviços, assumindo integralmente todos os
ônus, encargos e responsabilidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação.
CLAUSULA SÉTIMA- DA AUDITORIA E CONTROLE

7.1. A avaliação dos serviços prestados será feita através de instrumento elaborado pela CONTRATANTE,
sendo que CONTRATANTE e CONTRATADA designarão prepostos para procederem periodicamente à
avaliação dos serviços executados, sem prejuízo do relatório mensal das atividades realizadas.
7.2. A auditoria dos serviços pela CONTRATANTE tem caráter de alinhamento entre as partes e identificação
de oportunidade de melhorias na prestação de serviços e não exonera nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais ou aos
serviços prestados.
7.3. O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria da CONTRATADA terá livre acesso aos
locais de prestação do serviço.
7.4. Faculta-se à CONTRATANTE a verificação a qualquer tempo através de seus prepostos do andamento
dos serviços, podendo detenninar à CONTRATADA as correções e providências que considerar necessária.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.
É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações inerentes ao
presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.
O presente instrumento constitui o acordo integral entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
8.2.
substituindo todos os acordos, promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações anteriores,
escritas ou verbais, entre as partes no que se refere ao objeto deste instrumento, a não ser que feito por
escrito e devidamente assinado pelas partes, nenhuma modificação, alteração, aditivo ou renúncia ao presente
contrato ou quaisquer disposições do me~_l]JO, v1culará as parles contratantes.
8.3.
A CONTRATADA res nsabili~:-se/efu caráter irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações
trabalhistas e previdenci · as ou de qu_alquer outra natureza, administrativa ou judicial, inclusive aquelas
decorrentes de acidente e trabalho, dos profissionais por ela contratados, ou por seus sócios, bem como pelo
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pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios e custas processuais.
8.4.

A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou

impedir qualquer incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses da CONTP"'TANTE,

doravante denominado conflitos de interesses, como por exemplo, mas não se limitando a: utilização das
instalações, equipamentos ou quaisquer outros bens ou direitos da CONTRATANTE para fins pessoais ou
ilícitos; utilização do tempo que contratualmente deveria ser dedicado a CONTRATANTE para fins diversos do
acordado; utilização ou permissão do uso por terceiros de tecnologias, metodologias e outras informações de
propriedade da CONTRATANTE ou tecnologias e metodologias desenvolvidas em conjunto pelas partes, a ela
licenciadas, desenvolvidas e/ou compartilhadas; o oferecimento de produtos ou serviços que atentem contra a
!egis!ação vigente ou quando estes não estejam disponíveis ou quando não houver previsão de entrega ou

fornecimento, salvo mediante concordância expressa da CONTRATANTE. O conflito de interesses se dará
independentemente da existência de lesão a CONTRATANTE, bem como do recebimento de qualquer
vantagem ou ganho pela CONTRATADA ou por terceiro, que possa inclusive comprometer a continuidade da
execução deste CONTRATO.
8.5.
O presente contrato é de natureza estritamente civil, ficando estabelecido que nenhum vinculo
empregatício ou de qualquer natureza existirá entre uma das partes e os sócios, funcionários, contratados e/ou
prepostos da outra parte que, para todos os efeitos de direito, é e será a única empregadora/contratante,
recaindo sobre ela todas as obrigações e despesas legais ou contratuais, tais como com salários,
contribuições e encargos sociais, além de outras existentes, embora aqui não nomeadas, respondendo,
também, pelas eventuais multas aplicadas, bem como, por todas as ações administrativas, judiciais ou
extrajudiciais, propostas por seus sócios, funcionários, contratados e/ou prepostos, relacionadas ao presente
CONTRATO ou seu objeto. Fica, ainda, assegurado à parte prejudicada o direito de regresso contra a outra
parte, caso aquela venha a responder, isolada ou conjuntamente, por alguma condenação administrativa,
judicial ou extrajudicial, advinda do presente instrumento, cuja responsabilidade tenha sido assumida por esta
última. A inadimplência de uma das partes com referência aos encargos assumidos e estabelecidos neste
contrato, não transfere à outra parte a responsabilidade por seu pagamento e/ ou cumprimento, nem poderá
onerar os serviços ou pagamentos, objeto deste CONTRATO.
8.6.

As partes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento.

8.7.
As partes declaram que se obrigam de boa-fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo,
destarte, vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o ora
avençado.
8.8.
As partes neste ato declaram que o presente contrato constituirá titulo executivo extrajudicial podendo
ser prontamente promovida a sua execução caso qualquer das partes incorrerem em inadimplência, nos
termos do artigo 784, inciso Ili do Código de Processo Civil.

As partes devem comunicar e respeitar os seguintes principias com relação às suas interações: (a)
8.9.
não fazer, prometer ou autorizar um pagamento corrupto direta ou indiretamente ou fornecer qualquer coisa de
valor a uma pessoa para influenciá-la a oferecer uma vantagem comercial inadequada; (b) não solicitar,
concordar em aceitar ou receber um pagamento direta ou indiretamente ou qualquer coisa de valor como
incentivo inadequado em suas atividades---eoo/rciais; (c) não fazer e ou promover qualquer concorrência
desleal e/ou parceria lesiva à concotrê~ci1/.º':' relação à outra parte, sendo que qualquer atividade que
prejudique à livre concorrênci erá consi<j,erada ilegal e inadequada.

8.10.

Nenhuma das p rtes poderá oferecer, dar ou se com~eter a dar a quem quer que seja, ou aceitar
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ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a esta contrato,

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, sujeitando-se às
penalidades impostas, sendo elas penais e civis.
8.11. As partes declaram e asseguram: (a) dispor e estar investida de lodos os poderes e autorizações
necessárias, societários ou outros, para conduzir seus negócios, exercer o domínio sobre seus bens e para
assinar, contrair e cumprir todas as obrigações, nos termos do CONTRATO; (b) que a assinatura do presente
instrumento não constitui inadimplemento de nenhum ccnt-rato do qual seja parte, nem inadimplemento de

qualquer condição a ela imposta em virtude de lei ou contrato; (c) não praticou, pratica ou praticará condutas
em desacordo com a Lei n.0 12.846/13 e normas correlatas; (d) deu conhecimento e ciência a todas as
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na execução do objeto deste contrato das disposições da Lei n.º
12.846/13; (e) tem ciência das consequências possíveis e sanções aplicáveis em caso de violações á
Legislação de Combate à Corrupção em vigor.
8.11.1. As partes comprometem-se a dar ciência à outra parte, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro
horas), contados a partir da data em que tomar ciência da existência acerca de qualquer procedimento
instaurado em face diretores, empregados, administradores, prepostos, contratados, subcontratados e
indicados, bem como seus sócios e/ou qualquer terceiro por ela constituído para atuar em seu nome
e/ou por sua conta e ordem na execução do objeto do presente contrato, ou ainda em face da própria
pessoa jurídica, visando a apuração de fatos relacionados às práticas contrárias à Lei n.º 12.846/13.

8.12. As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e serviços,
que: (a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que detém as
aprovações necessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele previstas; (b)
não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou
de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores
de produtos e de serviços; (c) não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e
serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário
noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; {d) não utilizam práticas de
discriminação negativa 1 e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas

não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
familiar ou estado gravídico; (e) comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a
prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à
legislação vigente no que tange à Políti,ca;z;ci ai do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como
dos atos legais, normativos e ad~msÍrativos elativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas
Federal, Estaduais e Municipais:/
/
//

/

8.13. Ratifica-se o períod de 20/12/2fli
7 até a assinatura do presente instrumento.
/
/
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8.14. Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para discussão de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento."
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das tgstgmun
qualificadas para que produzam um só fim de direito.
outubro de 2018.

Clebio Campos Garcia
Diretor Executivo
IR SL

PS PAULISTASERVCOS M DI OS LTDA

Taciana de Almeida Guedes
Assistente de Contratos
Contratos• IRSSL
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS Nº 1050
INSTITUTO OE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL S(RIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ,
com sede na Rua Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo, CEP: 04822-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto
social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
PS PAULISTA SERVICOS MEDICOS LTDA, com sede na Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 46, 08°
andar, conjunto 86, sala A, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04544-000,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.836.486/0001-70, neste ato representado em conformidade com seu contrato
social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de
prestação de serviços médicos na especialidade de medicina intensiva, para o Hospital Geral do Grajaú, firmado
em 11 de outubro de 2018, a fim de incluir especialidade de nefrologia e aumento de valor, nos termos abaixo:
1. Acordam as partes que, a partir de 22/01/2018, passa a fazer parte do escopo do supramencionado
instrumento a prestação de serviços médicos na especialidade de nefrologia, para acompanhamento
dialítico de pacientes agudos e crônicos, bem como a realização de interconsultas para casos elegíveis.
Além do auxílio do especialista em nefrologia, via telefone, para as prescrições das hemodiálises de
urgência realizadas pelo médico intensivista.
2. Os serviços na especialidade de nefrologia, serão prestados na proporção de 18 (dezoito) horas
semanais, para plantões presenciais de 06 (seis) horas diárias, em escala de trabalho a ser elaborada
pela CONTRATADA e CONTRATANTE.
Pelos serviços na especialidade de nefrologia, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
mensal e fixo de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
4. Em razão do aumento do escopo supracitado, o valor mensal e fixo do contrato passa a ser de R$
294.368,00 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais), sendo R$ 277.368,00
(duzentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais), referente aos serviços médicos na
especialidade de medicina intensiva e R$ 17.000,00 {dezessete mil reais), referente aos serviços
médicos na especialidade de nefrologia.
5. Ratifica-se todos os atos praticados a partir de 22/01/2018 até a assinatura do presente instrumento.
3.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato não contempladas neste
instrumento.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, n prese~ça das testemunhas abaixo.
\

•

Sã Paulo, 11 d ou! bro

dEilebiQ.Campos Gã, da
Diretor Executivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N• 1050
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua
Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04822-030,
inscrita no CNPJ/MF sob n• 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada
simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
PS PAULISTA SERVICOS MEDICOS LTDA, com sede na Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 46, 08• andar,

conjunto 86, sala A, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04544-000, inscrita no
CNPJ/MF sob n• 15.836.486/0001-70, neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante
simplesmente denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de
serviços médicos na especialidade de medicina intensiva, para o Hospital Geral do Grajaú, firmado em 11 de
outubro de 2018, a fim de reajustar valores e incluir cláusula, nos termos abaixo:

1. Acordam as partes, a partir de 21/06/2019, reajustar em 3,5% (três vírgula cinco por cento) o valor
mensal do contrato supracitado, passando de R$ 277.368,00 (duzentos e setenta e sete mil, trezentos e
sessenta e oito reais) para R$ 304.670,88 (trezentos e quatro mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e
oito centavos) mensal.

Do valor global mencionado na cláusula 1 acima, R$ 287.075,88 (duzentos e oitenta e sete mil, setenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos), refere-se aos serviços médicos na especialidade de medicina
intensiva e R$ 17.595,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais), refere-se aos serviços
médicos na especialidade de nefrologia.
3. As partes acordam em incluir na CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS a cláusula 8.15, a
seguinte redação:

2.

"A CONTRATADA declara que, (i) não possui, em seu quadro de sócios, nenhum representante
enquadrado como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por
entidade pública ou de partido político; (ii) seus administradores e/ ou gerentes não se tornarão
funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou
de partido político; e (iii) qualquer nomeação que acarrete em alteração nos itens (i) e (ii) acima será
imediatamente comunicada à CONTRATANTE, podendo tal nomeação resultar na rescisão do contrato de
pleno direito pela CONTRATANTE."
"Parágrafo primeiro. Considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função em órgão da administração pública direta, sociedade de
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público."
4. Ratifica-se todos os atos praticados a partir de 21/06/2019 até a assinatura do presente instrumento.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivo não contempladas neste
instrumento.
E, por estarem as partes justas e contratada , ·rmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, na presen d testemu has abaixo.
to de 2019.
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1050
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua

Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04822-030,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada
simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
UTI MED ITAIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CPNJ/MF sob o n• 09.554.096/0001-04, com sede na Rua

Ministro Gabriel de Rezende Passos, 500, conjunto 918, sala 02, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04521-022, neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos
na especialidade de medicina intensiva, para o Hospital Geral do Grajaú, firmado em 11 de outubro de 2018, a fim
de prorrogar a vigência, aumento de escopo e valor e ratificação de valores, nos termos abaixo:
1.
Acordam as partes em prorrogar a vigência do supramencionado instrumento por mais um período de 12
(doze) meses, contados a partir de 20/12/19 a 19/12/2020, podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura
de termo aditivo pelas partes.

2.
Acordam ainda as partes em incluir ao escopo do referido contrato a especialidade de clínica médica ao
valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por plantão de 12 (doze) horas independentemente do dia da
semana em que for realizado.
3.
Ratifica-se o valor mensal e fixo de R$ 304.670,88 (trezentos e quatro mil, seiscentos e setenta reais e
oitenta e oito centavos) sendo que R$ 287 .07S,88 (duzentos e oitenta e sete mil, setenta e cinco reais e oitenta
e oito centavos), refere-se aos serviços médicos na especialidade de medicina intensiva e R$ 17.595,00
(dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais), refere-se aos serviços médicos na especialidade de
nefrologia.
4.
Ratifica-se todos os atos praticados a partir de 06/12/2019 até a assinatura do presente instrumento.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas neste
instrumento.
E, por estarem as partes justas e contra das, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, na pre ça das testemunhas abaixo.
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1050
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua
Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04822-030,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada
simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,

UTi MED iTÃiM SERViÇOS M~DiCOS LTDÃ, inscrita no CF'NJ/MF sob o nº 09.554.096/0001-04, com sede na Rua
Ministro Gabriel de Rezende Passos, SOO, conjunto 918, sala 02, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04521-022, neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos
nas especialidades de medicina intensiva, nefrologia e clínica médica, para o Hospital Geral do Grajaú, firmado
em 11 de outubro de 2018 e cedido em direitos e obrigações em 26/09/2019, a fim de alterar cláusula e
readequar valores, nos termos abaixo:
1.

Considerando que a prestação de serviços na especialidade de clínica médica podem ser executados nos

setores de Emergência do Pronto Socorro Adulto, Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias,
Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto,
resolvem as partes que a partir do dia 21/03/2020, a cláusula 5.1 do contrato é alterada para fazer constar a
seguinte redação, observando-se a manutenção dos valores previstos no 3º Termo Aditivo, celebrado em
20/12/2019, para os serviços de medicina intensiva e nefrologia:
5.1. Pela prestação de serviços objeto deste instrumento, a Contratante pagará à Contratada o valor
mensal e fixo de R$ 304.670,88 (trezentos e quatro mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito
centavos), sendo R$ 287.075,88 (duzentos e oitenta e sete mil, setenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos) referente aos serviços médicos na especialidade de medicina intensiva para o atendimento a 24
(vinte e quatro) leitos, de segunda a domingo, por 24 (vinte e quatro) horas e R$ 17.595,00 (dezessete mil,
quinhentos e noventa e cinco reais) referente aos serviços médicos na especialidade de nefrologia, na
proporção de 18 (dezoito) horas semanais, em plantões presenciais de 06 (seis) horas diárias. Para os
serviços na especialidade de clínica médica, a Contratante pagará à Contratada conforme valores na
sequência detalhados.
5.1.1. A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por plantão de 12
(doze) horas trabalhadas, independentemente do dia da semana em que for realizado, para os setores de
Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro
Adulto.

5.1.2. A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por plantão de 12
(doze) horas trabalhadas, independentemente do dia da semana em que for realizado, para o setor de
Emergência do Pronto Socorro Adulto.
5.1.3. A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) por
plantão de 12 (doze) horas trabalhadas, independentemente do dia da semana em que for realizado, para o setor
de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias.
5.1.4. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da Contratada, inclusive
encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição e seus empregados, nada mais sendo devido.
2.

Ratifica-se todos os atos praticados a partir de 21/03/2020 até a assinatura do presente instrumento.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas neste
instrumento.
Página 1 de2
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E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N2 1050

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua

Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04822-030,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada
simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
UTI MED ITAIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 09.554.096/0001-04, com sede na Rua

Ministro Gabriel de Rezende Passos, 500, conjunto 918, sala 02, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04521-022, neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos
nas especialidades de medicina intensiva, nefrologia e clínica médica, para o Hospital Geral do Grajaú, firmado
em 11 de outubro de 2018 e cedido em direitos e obrigações em 26/09/2019, a fim de aumentar escopo e valor,
nos termos abaixo:

1.

Em razão do aumento da demanda dos serviços, ora contratados, em virtude da pandemia do COVID-19,

acordam as partes que a partir de 09/06/2020, passa a fazer parte do escopo dos serviços contratos, a prestação
de serviços médicos na especialidade de medicina intensiva para mais

10 (dez) leitos,

de segunda a domingo,

inclusive feriados, por 24 (vinte e quatro) horas, perfazendo assim, um total de 34 (trinta e quatro) leitos de UTI.
2.

Em razão do aumento acima mencionado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 161,46

(cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) a hora trabalhada na especialidade de medicina intensiva
para atendimento a 10 (dez) leitos de UTI, de segunda a domingo, inclusive feriados, por 24 (vinte e quatro)
horas.

3.

Ratificam-se os valores abaixo detalhados:

a) Valor mensal e fixo de R$ 304.670,88 (trezentos e quatro mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e
oito centavos), sendo R$ 287.075,88 (duzentos e oitenta e sete mil, setenta e cinco reais e oitenta e
oito centavos) referente aos serviços médicos na especialidade de medicina intensiva para o

atendimento a 24 (vinte e quatro) leitos, de segunda a domingo, inclusive feriados, por 24 (vinte e
quatro) horas e R$ 17.595,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais) referente aos

serviços médicos na especialidade de nefrologia, na proporção de 18 (dezoito) horas semanais, em
plantões presenciais de 06 (seis) horas diárias.

b) Especialidade de Clínica Médica para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica

Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto, a Contratante pagará à Contratada o
valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por plantão de 12 (doze) horas trabalhadas,
independentemente do dia da semana em que for realizado, bem como os valores de RS 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) por plantão de 12 (doze) horas trabalhadas, independentemente do dia
da semana em que for realizado, para o setor de Emergência do Pronto Socorro Adulto e R$ 1.650,00
(um

mil

seiscentos

e

cinquenta

reais)

por

plantão

de

12

(doze)

horas

trabalhadas,

independentemente do dia da semana em que for realizado, para o setor de Consultório de

Atendimento às Síndromes Respiratórias.
4.

Ratificam-se todos o~.,atos praticados a pà{:tir de 09/06/2020 até a assinatura do presente instrumento .
.-····

·.

Permanecem inalte~adás
todas as demais disposições
constantes do contrato e aditivos não contempladas neste
,
J
instrumento.
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E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo.
ão Paulo, 18 de junho de 2020. Carolina Lastr~
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Olretora Executiva
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
CONTRATO IRSSL N21050

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,
PS PAULISTASERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n• 15.836.486/0001-70, sediada na Rua Doutor
Alceu de campos Rodrigues, 46, os• andar, conjunto 86, sala A, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 04544-000, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante
denominada simplesmente CEDENTE e CONTRATADA no contrato principal;
UTI MED ITAIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CPNJ/MF sob o n• 09.554.096/0001-04, com sede na Rua
Ministro Gabriel de Rezende Passos, 500, conjunto 918, sala 02, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04521-022, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada

simplesmente CESSIONÁRIA; e
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS-UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua Francisco
Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04822-030, inscrita no
CNPJ/MF sob n• 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante denominada
INTERVENIENTE ANUENTE e CONTRATANTE no contrato principal;
Considerando, que os interesses convergentes da CEDENTE e da CESSIONÁRIA não ocasionarão prejuízos de
nenhuma natureza ora INTERVENIENTE-ANUENTE, em especial no tocante a execução e cumprimento das
obrigações assumidas por força do contrato de prestação de serviços, objeto da presente cessão.

Têm entre si justo e acordado o presente instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir, que
reciprocamente aceitam e concordam., a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA-A CEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUANTE firmaram o contrato de prestação de serviços,
que tem por objeto a prestação de serviços médicos na especialidade de medicina intensiva, para o Hospital Geral
do Grajaú, firmado em 11 de outubro de 2018, cujo teor é de inteiro conhecimento da CESSIONÁRIA.
CLÁUSULA SEGUNDA-A CEDENTE, por este ato e a partir de 21/09/2019, cede e transfere à CESSIONÁRIA todos os
seus direitos e obrigações vinculados ao Contrato a prestação de serviços médicos na especialidade de medicina
intensiva, acima mencionado, sendo a referida cessão realizada conforme o Contrato ora cedido e de pleno acordo
entre as Partes signatárias do mesmo.
CLÁUSULA TERCEIRA-A CESSIONÁRIA, por sua vez, assume todos os direitos e obrigações contratuais da CEDENTE,
passando a figurar como CONTRATADA, declarando desde já, para todos os fins de direito, que tem pleno
conhecimento de todas as cláusulas e. co~~JçõesãÕ,ontrto ora cedido, bem como eventuais adendos, obrigandose a cumpri-los integralmente.
//

//

CLÁUSULA QUARTA - A C IONÁRIA passa, nes/e momento, a ser a única prestadora dos serviços outrora
contratado pela INTERVE ENTE ANUENTE, a~sumindo a qualidade de CONTRATADA, sendo certo, ainda, que a
CEDENTE assume solid lamente com a Cl;.SSIONÁRIA as obrigações acessórias decorrentes do contrato até seu
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CLÁUSULA QUINTA-Comparece no presente instrumento, dando sua anuência e concordância a ora denominada
INTERVENIENTE ANUENTE, na forma retro representada, a qual concorda e nada tem a opor quanto a presente
cessão das obrigações e direitos oriundos do Contrato a prestação de serviços médicos na especialidade de
otorrinolaringologia, neste instrumento mencionado.

CLÁUSULA SEXTA-A CEDENTE, neste ato, concede em favor da INTERVENIENTE ANUENTE ampla, geral e irrestrita
quitação das obrigações desta última, decorrentes do Contrato ora mencionado até o presente momento.
CLÁUSULA SfflMA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições pactuadas no Contrato de prestação
de serviços não alterados pelo presente instrumento.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 26 de setembro de 2019.

PS PAULISTA SERVICOS MEDICO$ LTDA- CEDENTE

INSTITUT DER

1{;,/44U

OCIAL SÍRIO LIBANÊS - INTERVENIENTE ANUENTE

2J

Suellen Tasse

\ Dr. Eduardo Bia. chi Z;matarn
Super!

t ,i.Jt:•nt&

..___ _... •_.cRM 76'673

Su~r- joY>-,R_
Assistente de Contratü
Contratos - IRSSL
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL Nº 1085
Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro
lado,
R. LOURENCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, com sede na Av. Carlos Botelho, 70, São Dimas, na Cidade de

Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13416-140, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.859.015/0001-66, neste ato
representada em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA,
tem entre si e justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços que será regido por toda
legislação aplicável à matéria e pelas cláusulas seguintes:

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A CONTRATANTE é gestora do nosocômio denominado Hospital Geral do Grajaú, Hospital Público Estadual,
situado nesta capital no endereço identificado no preâmbulo acima.

A CONTRATADA presta serviços especializados na área da saúde, inclusive em ambiente hospitalar,
oferecendo serviços de qualificação e capacitação técnica dos serviços, contendo em seu quadro,
profissionais aptos para atuar nesta área.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos na especialidade de Clinica Medica, para visitas, avaliações
e plantões, para o Hospital Geral do Grajaú, localizado no endereço constante no preâmbulo deste
instrumento e conforme Convite de prestação de serviços encaminhado para a CONTRATADA.
1:2. Faz também parte integrante deste instrumento a proposta comercial da CONTRATADA, supletivamente.
Existindo divergências entre os termos deste instrumento em conjunto com o Convite e o que estiver
estabelecido na proposta, prevalecerão sempre as condições definidas neste instrumento, mesmo que a
proposta contenha o "de acordo" da CONTRATANTE.
1.3.· Os serviços serão prestados na proporção de 12 {doze} horas semanais, em escala de trabalho a ser
elaborada a aprovada pela CONTRATADA e CONTRATANTE. Esta escala de trabalho e a carga horária
poderão ser alteradas, quando houver necessidade da CONTRATADA, sendo elaborada nova escala de
trabalho a ser aprovada entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
1.4. A CONTRATADA deverá contar com profissionais capacitados para a prestação de serviços objeto deste
instrumento.

1.5. Os serviços deverão ser prestados pelos sócios ou profissionais contra·ttros
pela CONTRATADA, e

atuarão para o cumprimento desta prestação de serviços.
1.6. Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE.
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1.7. Todos os aparelhos e equipamentos necessários para a prestação deste serviço são de propriedade da
CONTRATANTE.

1.8. A CONTRATANTE fornecerá os insumos e materiais necessários para a realização desta prestação de
serviço e todo o suporte administrativo necessário.
1.9.A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos do Hospital Geral do
Grajaú, tais como receituários, atestados e formulários de uso em prontuário.
1.10. O controle desta prestação de serviços será feito através de relatório mensal das atividades executadas
pela CONTRATADA. Este relatório será avaliado e aprovado por profissional a ser designado pela
CONTRATANTE.

1.11.

Os serviços serão prestados pelos sócios ou profissionais contratados pela CONTRATADA, que

atuarão para cumprimento do presente observados os critérios de qualificação técnica necessários ao

exercício da atividade, bem como os dias e horários de atendimento, sendo que a CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, solicitar a substituição de membro da equipe da CONTRATADA que não corresponda à
necessidade de produção ou qualidade do serviço.
1.12. As partes reconhecem a não existência
CONTRATANTE e por parte da CONTRATADA.
1.13.

de

exclusividade

na

prestação

dos

serviços

à

A CONTRATADA declara para os fins deste CONTRATO, e sob as penas da lei, possuir todas as

condições necessárias para executar os serviços especificados neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

2.1. O presente CONTRATO terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de
01/10/2017, podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.

2.2.

Poderão as partes rescindir imotivadamente o presente CONTRATO,

independentemente de

interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias à outra parte, sem incidência de quaisquer multas e/ou indenização ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e também sem qualquer ônus para a parte denunciante.
2.3. Este contrato será considerado imediatamente rescindido, independentemente de interpelação judicial, por
inadimplemento de qualquer de suas condições, podendo a parte inocente pleitear perdas e danos em
processo judicial. Poderá ainda ser considerado imediatamente rescindido havendo dissolução, pedido de
recuperação judicial, falência de qualquer das partes, ou ainda rescisão e/ou término do prazo de vigência do
contrato de gestão firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e B CONTRATANTE para gestão do
HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, sem qualquer ônus para as partes contratantes.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Supervisionar os serviços contratados por meio de elementos designados

CON!AATOS
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rópria CONTRATANTE.

3.2. Disponibilizar crachá de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA, bem como aventais de uso
exclusivo no ambiente hospitalar pelos médicos eleitos pela CONTRATADA para prestar serviços para a
CONTRATANTE. Os aventais e crachás são de uso exclusivo nas instalações da CONTRATANTE.
3.3. Comunicar por escrito qualquer falta ou deficiência identificados na prestação de serviços da
CONTRATADA.

3.4. Fornecer autorização de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA.
3.5. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e
cumprindo suas obrigações estabelecidas em CONTRATO.
3.6. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que solicitados e que sejam relacionados à
natureza dos serviços executados.

CLÁUSULA QUARTA-DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das mencionadas no Convite, parte integrante deste instrumento:
4.1.
A CONTRATADA deverá realizar os serviços ora contratados diretamente ou por meio de agentes, com
autonomia técnica, sem prejuízo, no entanto, da responsabilidade contratual pela qualidade do serviço prestado.
Parágrafo primeiro. Para fins do presente CONTRATO. o termo AGENTE corresponde a todas as pessoas
que auxiliem ou trabalham para a CONTRATADA na prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO,
inclusive seus sócios, empregados, residentes, estagiários, cori.sultores, colaboradores, prestadores cte serviço
e demais prepostos que, de alguma forma, estejam juridicamente vinculados à CONTRATADA.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá informar por escrito os nomes dos profissionais que estarão
prestando serviços, bem como comprovar a competência e a especialidade do profissional para a prestação
do serviço objeto deste instrumento, mediante encaminhamento de currículo, da inscrição no Conselho

Regional de Medicina e dos respectivos diplomas e títulos devidamente registrados e habilitados.
4.2. A CONTRATADA não poderá transferir obrigações e direitos oriundos do presente CONTRATO, nem
locar, emprestar ou ceder, no todo ou em parte, os serviços objeto deste instrumento.
4.3. A CONTRATADA deverá utilizar-se dos materiais e medicamentos padronizados pela CONTRATANTE.
4.4. CONTRATADA obriga-se, por si e seus AGENTES, a respeitar os regimentos, regulamentos e normas
internas d.a CONT~ATANTE, bem como as resoluções e normas do CFM e CRM, e i:, código de ética médica.
4.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo para
nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie.
4.6. A CONTRATADA deverá proceder com todas as anotações e registros decorrentes do atendimento
prestado aos pacientes em prontuário. com a devida assinatura, data e carimbo do médico responsável pelo
atendimento, cuja guarda ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE.
4.7.
Na execução dos serviços. a CONTRATADA observará todas as recomendações, regulamentos,
diretrizes, exigências e legislação que os disciplinam nas
federal, estadual ou municipal, bem como
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aqueles elaborados por entidades profissionais e pela CONTRATANTE.
4.8.
A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela correta e adequada execução dos serviços,
com observância de todos os termos e condições previstos neste CONTRATO, observando em todas as fases
de tratamento e assistência aos pacientes os regulamentos, os códigos de ética médica, os manuais e a
legislação aplicável, bem como a boa técnica.
4.9. É vedada à CONTRATADA a utilização de técnicas ou recursos não reconhecidos ou não aprovados
pelas autoridades brasileiras, ressalvados os casos de Pesquisa Clínica, cuja aplicação deverá ser
previamente aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa Clínica e/ou pelo CONEP, com a devida
autorização da CONTRATANTE.
4.10.
Na ocorrência de qualquer inadimplemento das obrigações da CONTRATADA previstas neste
CONTRATO, ou na hipótese de ocorrência de qualquer evento que possa originar tal inadimplemento, está
obrigada, a CONTRATADA, a informar imediatamente a CONTRATANTE o fato, prestando, ainda, os
necessários esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma.

Parágrafo único. O disposto na cláusula não isentará a CONTRATADA de quaisquer obrigações,
penalidades e responsabilidades civis, administrativas e criminais previstas em lei em razão dos fatos e
eventos relatados.

4.11. A CONTRATADA responde integralmente por: (a) todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários, previdenciários, securitários, indenizações e quaisquer outros valores ou obrigações que a
CONTRATADA tenha com seus agentes (conforme definido no parágrafo primeiro da cláusula 4.1) ou com
terceiros, inclusive pacientes, que decorram do presente CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, e (b) todos e quaisquer encargos e obrigações de natureza
tributária (incluindo, mas não se limitando a, pagamento de impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais,

quer sejam federais, estaduais ou municipais, entre outras) decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação
dos serviços, da própria existência da CONTRATADA, de suas propriedades e/ou demais atividades exercidas
pela CONTRATADA.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processeais e honorários
advocaticios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula, caso não seja acordada a exclusão da CONTRATANTE da lide a pedido da
CONTRATADA.

4.12. Deverá a CONTRATADA pagar pontual e integralmente os valores correspondentes às obrigações
acfma mencionadas, entregando a CONTRATANTE os comprovantes (ou cópias autenticadas dos mesmos,
se assim solicitado) do pagamento e cumprimento das dívidas e obrigações, se solicitado.
4.13. Na hipótese de descumprimento das obrigações descritas nesta seção, a CONTRATANTE poderá reter
o pagamento de quaisquer quantias por ele devidas à CONTRATADA. Os valores assim devidos não sofrerão
qualquer correção monetária ou acréscimo, a qualquer título.

ves

4.14. A CONTRATADA deverá utilizar todos os mecanismos legalmente permitidos (inclusive processuais)
para manter a CONTRATANTE totalmente isenta e livre de quaisquer reclamações, demandas e ações que
venham a ser movidas por quaisquer de seus agentes, autoridades, agências governamentais e/ou terceiros,
que decorram - direta ou indiretamente - dos valores e o
mencionadas nesta seção.

CONiAATÓS
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Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONT_RATADA reembolsar

imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocatícios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula e nas cláusulas anteriores.
4.15.

A CONTRATADA responderá, em todos os momentos, por quaisquer lesões de direito (inclusive no

campo civil e criminal) advindas de comportamento doloso ou culposo de seus agentes, inclusive no que se
refere a eventuais danos emergentes e lucros cessantes sofridos por pacientes, a CONTRATANTE e terceiros
interessados.

4.16 A CONTRATADA é exclusivamente responsável, sob as penas da lei e demais penalidades previstas
neste instrumento: (a) pelos serviços que venham a ser contratados, respondendo integralmente por todos os
atos que vierem a ser praticados com culpa, dolo, imperícia ou negligência de seus agentes; (b) pela
supervisão e coordenação das atividades levadas a efeito por seus agentes; (c) pelo pagamento de quaisquer
prejuízos, indenizações e/ou quaisquer tipos de danos (inclusive danos morais) decorrentes de falhas e/ou
imperfeições na execução dos serviços que afetem a CONTRATANTE, seus empregados, clientes, parceiros
comerciais e/ou terceiros.

Parágrafo único. Fica desde já acordada a exclusão da CONTRATANTE de qualquer lide, em qualquer

processo civil, criminal ou ético movido por médicos ou pacientes em decorrência dos serviços objeto deste
instrumento.

4.17. A CONTRATADA deverá atender todas as legislações pertinentes ao serviço objeto deste instrumento.
as normas internas da CONTRATANTE, as resoluções do CFM e CRM, as Normas de Vigilância Sanitária, as
Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, em especial, a NR-32 do MTE.
4.18.
A CONTRATADA fica obrigada a substituir, a qualquer tempo, o profissional que a critério da
CONTRATANTE, não atenda ás necessidades da prestação de serviços aqui objetivadas.
4.19. É vedada à CONTRATADA efetuar cobrança de quaisquer serviços prestados aos pacientes atendidos
em razão deste CONTRATO.
4.20.
A CONTRATADA deverá, se comprometer a fornecer indicadores de qualidade e performance
periodicamente, conforme solicitado com a CONTRATANTE, além de aderir a todos os processos de
certificação e acreditação assumidos pela CONTRATANTE.
4.21.

A CONTRATADA, quando pertinente, fica obrigada a entregar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da

data de assinatura deste instrumento cópia· dos documentos abaixo relacionados:

•
•

Ficha de registro dos empregados ou Contrato de prestação de serviços dos prepostos;
ASO -Atestado de Saúde Ocupacional;

•
•

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

•

EPI, se for o C9s0;

•

Carteira _de Vacinação com as vacinas pertinentes de acordo com a NR 32.

4.22. Além disso, deverá entregar mensalmente, o que for pertinente, juntamente com a fatura correspondente
ao serviço prestado no mês anterior:

•
•
•

Guias de recolhimento previdenciário (GPS);
Guias de recolhimento do FGTS;
Informações Previdenciárias (GFIP);
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•

Folha de pagamento e comprovantes de pagamento;

•

Declaração, por escrito, de ausência de empregados celetistas na prestação de serviços objeto deste

contrato e relação de prestadores médicos envolvidos na prestação;
• Comprovação de inscrição de autônomos na Prefeitura Municipal de São Paulo e INSS;
• Comprovante de pagamento dos honorários médicos devidos;
•

Comprovante de recolhimento previdenciário e demais retenções, se pertinentes.

4.23. Caberá à CONTRATADA cooperar e participar de todos os programas e prêmios de controle de
qualidade que a CONTRATANTE venha a instituir ou participar, seja interno ou externo, disponibilizando

documentação atualizada pertinente a sua atividade, fornecendo materiais, adequando processos,
participando de treinamentos, entre outras ações que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE, bem
como fornecer eventuais relatórios ou justificativas relacionadas aos serviços prestados em razão deste
contrato à CONTRATANTE, quando solicitado.
4.24. Dar ciência imediata, e por escrito, à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços, seja estes da CONTRATADA, de terceiros ou de profissionais da CONTRATANTE.
4.25. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços.
4.26. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas; no total ou em parte, os serviços
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.

4.27. Não haverá qualquer subordinação jurídica dos prepostos da CONTRATADA em relação aos prepostos
da CONTRATANTE, sendo que qualquer irregularidade será imediatamente informada ao representante legal
da CONTRATADA para providências.
4.28. A CONTRATADA não poderá utilizar-se do nome da CONTRATANTE, seus logotipos e marcas para
fins promocionais em qualquer tipo de mídia, impressos e semelhantes, sem a aprovação expressa da
CONTRATANTE, sujeitando-se às penalidades impostas, sendo elas penais e civis.

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.1. Pela prestação de serviços objeto deste instrumento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para plantão de 12 (doze) horas, independente do dia em que o
plantão for realizado.

5.1.1. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da CONTRATADA,
inclusive encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição de seus empregados, nada mais sendo
deVido.

5.2 ..A CONTRATANTE fará os pagamentos via depósito bancário e mediante entrega da nota fiscal pela
CONTRATADA, juntamente com cópia do relatório das atividades, no primeiro dia útil do mês subsequente a
prestação dos serviços, com vencimento 15 (quinze) dias após a data de emissão.
Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos mencionados ou incorreção da Nota Fiscal
acarretará na suspensão do pagamento até a regularização dos mesmos pela CONTRATADA, sem qualquer
ônus para CONTRATANTE.

/
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5.3. A CONTRATANTE poderá compensar e descontar dos valores devidos à CONTRATADA, qualquer
importância que seja devida pela CONTRATADA a CONTRATANTE, sem prejuízo de qualquer penalidade a
que a CONTRATADA esteja sujeita, seja em virtude de lei, normativos ou deste CONTRATO.
5.4. Fica expressamente vedada a emissão e negociação de qualquer duplicata com base (ou relacionada) ou
cessão de direitos creditórios nos valores devidos pela CONTRATANTE sob o presente instrumento.
5.5.
A CONTRATANTE fará a retenção tributária e previdenciária prevista em lei dos créditos devidos à
CONTRATADA.
5.6. Os valores ora pactuados poderão ser reajustados, após 12 (doze) meses do início deste contrato, através
de negociação entre as partes, no limite máximo equivalente ao percentual aplicado do exercício anterior pelo
Governo do Estado para a remuneração dos serviços prestados e deverá ser firmado mediante termo aditivo

assinado pelas partes. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de reajuste dos valores ora pactuados,
60 (sessenta) dias antes da data do reajuste. Em algumas condições especiais, quando for comprovada a
inviabilidade econômico financeira da CONTRATADA na continuidade da prestação de serviços, novos
valores poderão ser repactuados.

CLÁUSULA SEXTA- DA CONFIDENCIALIDADE e DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1.
A CONTRATADA reconhece e obriga-se a manter confidenciais as "Informações Confidenciais" e/ou
"dados" fornecidos pela CONTRATANTE, não devendo ser divulgados aos empregados da mesma, exceto na
medida em que se fizerem necessários, nem utilizá-los para qualquer fim que não aquele referente à atividade

específica para o qual foram fornecidos, não devendo ainda ser divulgados pela CONTRATADA, para
quaisquer fins, a terceiros estranhos ao presente instrumento.

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA reconhece que todos os dados enviados pela CONTRATANTE
deverão ser estritamente salvaguardados e protegidos contra o uso ou a divulgação não autorizada pela
CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA praticará todos os atos apropriados para salvaguardar
todas as "Informações Confidenciais" e/ou "dados" indenizando a CONTRATANTE por quaisquer perdas

comprovadas pelo uso indevido de dados e/ou Informações Confidenciais por parte de seus empregados. A
CONTRATADA compromete-se, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais", a defender e fazer valer em favor da CONTRATANTE se necessário judicialmente, todos os
direitos da CONTRATANTE decorrentes deste· instrumento ou previstos em lei, a fim de compensar a
CONTRATANTE por quaisquer danos comprovados oriundos de tal divulgação.
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo das demais medidas legais que possam ser tomadas, fica desde já
estabelecido que o descumprimento pela CONTRATADA do disposto neste instrumento implicará na
obrigação desta em indenizar a CONTRATANTE pelas· perdas e danos comprovados.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA compromete-se e declara que: (1) quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais" não devolvidos a CONTRATANTE serão inutilizados ou destruídos de forma a não permitir sua
reutilização; e (li) todos os meios, que contenham ou transportem os dados e/ou "Informações Confidenciais"
deverão ser devolvidos a CONTRATANTE dentro do prazo estipulado entre as partes ou após conclusão do
serviço para o qual os mesmos foram utilizacjos.
Parágrafo Quarto. Quando da conclusão ou término da utilização de dados e/ou "Informações Confidenciais",
a CONTRATADA deverá eliminá-los imediatamente de seus arquivos internos. Quando da expiração do
presente instrumento, a CONTRATADA compromete-se a desfazer-se imediatamente de todos os dados
pertencentes à CONTRATANTE. O método adotado para eliminaf esses dados será acordado posteriormente
entre as partes.

Parágrafo Quinto. lnobstante qualquer disposição
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Informação Confidencial e/ou dados não incluirá informação que:
(a)

antes ou quando da revelação para as PARTES, já era de seu conhecimento, conforme comprovado

por escrito, exceto se tiver sido obtida de forma ilegal;

(b)

antes ou quando da revelação pelas PARTES, tornem-se de domínio público através de outro meio

que não seja por seu ato ou omissão;
(c)
sejam desenvolvidas pelas PARTES, independentemente de qualquer Informação Confidencial
recebida; ou

(d)
as PARTES recebam de terceiros e que estes estejam livres para revelá-la, sem violar qualquer
obrigação legal.
6.2. Pelo presente Instrumento, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, em caráter irrevogável e
irretratável, de forma total e exclusiva, não só pela vigência deste Contrato, mas também pelo período máximo
permitido pela legislação vigente, o uso de todo e qualquer trabalho criado pela CONTRATADA para a
CONTRATANTE e os direitos patrimoniais de autor relativamente a todo e qualquer produto material e
intelectual, resultante deste Contrato.
Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE compromete-se a divulgar o nome do autor do projeto nos trabalhos
de divulgação do objeto deste instrumento.
Parágrafo segundo. As partes reconhecem expressamente que a cessão de direitos patrimoniais de autor ora
avençada é efetuada de forma onerosa, em contrapartida à remuneração garantida a CONTRATADA pelos
serviços objeto do presente Contrato, não podendo por esse motivo a CONTRATADA exigir o pagamento de
quaisquer outros valores, ainda que a título de ressarcimento de prejuízos causados, além dos valores pagos

sob este Instrumento.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá dar ciência das condições estipuladas nos itens supra, a todas
as pessoas eventualmente por ela envolvidas na prestação dos serviços, assumindo integralmente todos os
ônus, encargos e responsabilidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação.

CLÁUSULA SÉTIMA:... DA AUDITORIA E CONTROLE

7.1. A avaliação dos serviços prestados será feita através de instrumento elaborado pela CONTRATANTE,
sendo que CONTRATANTE e CONTRATADA designarão prepostos para procederem periodicamente à
avaliação dos serviços executados, sem prejuízo do relatório mensal das atividades realizadas.
7.2. A auditoria dos serviços pela CONTRATANTE tem caráter de alinhamento entre as partes e identificação
de oportunidade de melhorias na prestação de serviços e não exonera nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservânc.ia ou omissão às cláusulas contratuais ou aos
serviços prestados.
7.3. O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria da CONTRATADA terá livre acesso aos
locais de prestação do serviço.
7.4. Faculta-se à CONTRATANTE a verificação a qualquer tempo através de seus prepostos do andamento
dos serviços, podendo determinar à CONTRATADA as correções e providências que considerar. necessária.

CLÁUSULA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8 1.
É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer dire~1u
ngações inerentes ao
presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização d o Ira.
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8.2.

O presente instrumento constitui o acordo integral entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,

substituindo todos os acordos, promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações anteriores,
escritas ou verbais, entre as partes no que se refere ao objeto deste instrumento, a não ser que feito por
escrito e devidamente assinado pelas partes, nenhuma modificação, alteração, aditivo ou renúncia ao presente
contrato ou quaisquer disposições do mesmo, vinculará as partes contratantes.
8.3.
A CONTRATADA responsabiliza-se em caráter irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações
trabalhistas e previdenciárias ou de qualquer outra natureza, administrativa ou judicial, inclusive aquelas
decorrentes de acidente de trabalho, dos profissionais por ela contratados, ou por seus sócios, bem como pelo
pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios e custas processuais.

8.4.
A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou
impedir qualquer incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses da CONTRATANTE,
doravante denominado conflitos de interesses, como por exemplo, mas não se limitando a: utilização das
instalações, equipamentos ou quaisquer outros bens ou direitos da CONTRATANTE para fins pessoais ou
ilícitos; utilização do tempo que contratualmente deveria ser dedicado a CONTRATANTE para fins diversos do
acordado; utilização ou permissão do uso por terceiros de tecnologias, metodologias e outras informações de
propriedade da CONTRATANTE ou tecnologias e metodologias desenvolvidas em conjunto pelas partes, a ela
licenciadas, desenvolvidas e/ou compartilhadas; o oferecimento de produtos ou serviços que atentem contra a

legislação vigente ou quando estes nãó estejam disponíveis ou quando não houver previsão de entrega ou
fornecimento, salvo mediante concordância expressa da CONTRATANTE. O conflito de interesses se dará
independentemente da existência de lesão a CONTRATANTE, bem como do recebimento de qualquer
vantagem ou ganho pela CONTRATADA ou por terceiro, que possa inclusive comprometer a continuidade da
execução deste CONTRATO.

8.5.
O presente contrato é de natureza estritamente civil, ficando estabelecido que nenhum vínculo
empregatício ou de qualquer natureza existirá entre uma das partes e os sócios, funcionários, contratados e/ou
prepostos da outra parte que, para todos os efeitos de direito, é e será a única empregadora/contratante,
recaindo sobre ela todas as obrigações e despesas legais ou contratuais, tais como com salários,
contribuições e encargos sociais, além de outras existentes; embora aqui não nomeadas, respondendo,
também, pelas eventuais multas aplicadas, bem como, por todas as ações administrativas, judiciais ou
extrajudiciais, propostas por seus sócios, funcionários, contratados e/ou prepostos, relacionadas ao presente
CONTRATO ou seu objeto. Fica, ainda, assegurado à parte prejudicada o direito de regresso contra a outra
parte, caso aquela venha a responder, isolada ou conjuntamente, por alguma condenação administrativa,
judicial ou extrajudicial, advinda do presente instrumento, cuja responsabilidade tenha sido assumida por esta

última. A inadimplência de uma das partes com referência aos encargos assumidos e estabelecidos neste
contrato, não transfere à outra parte a responsabilidade por seu pagamento e/ ou cumprimento, nem poderá
onerar os serviços oy pagame_ntos, objeto deste CONTRATO.
8.6.

As partes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento.

8.7.
As partes declaram que se obrigam de boa-fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo,
destarte, vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o ora
avençado.
8.8.

As partes neste ato declaram que o presente contrato constituirá titulo executivo extraJudicial podendo

ser prontamente promovida a sua execução caso qualquer das partes incorre(lemrnad1mplênc1a, nos
termos do artigo 784, inciso 111 do Código de Processo Civil.
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8.9.

As partes devem comunicar e respeitar os seguintes princípios com relação às suas interações: (a)

não fazer, prometer ou autorizar um pagamento corrupto direta ou indiretamente ou fornecer qualquer coisa de
valor a uma pessoa para influenciá-la a oferecer uma vantagem comercial inadequada; (b) não solicitar,
concordar em aceitar ou receber um pagamento direta ou indiretamente ou qualquer coisa de valor como
incentivo inadequado em suas atividades comerciais; (e) não fazer e ou promover qualquer concorrência
desleal e/ou parceria lesiva à concorrência com relação à outra parte, sendo que qualquer atividade que

prejudique à livre concorrência será considerada ilegal e inadequada.
8.10.
Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar
ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de

qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer pais, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato,
devehdo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, sujeitando-se às
penalidades impostas, sendo elas penais e civis.

8.11.

As partes declaram e asseguram: (a) dispor e estar investida de todos os poderes e autorizações

necessárias, societários ou outros, para conduzir seus negócios, exercer o domínio sobre seus bens e para

assinar, contrair e cumprir todas as obrigações, nos termos do CONTRATO; (b) que a assinatura do presente
instrumento não constitui inadimplemento de nenhum contrato do qual seja parte, nem inadimplemento de
qualquer condição a ela imposta em virtude de lei ou contrato; (c) não praticou, pratica ou praticará condutas

em desacordo com a Lei n.º 12.846/13 e normas correlatas; (d) deu conhecimento e ciência a todas as
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na execução do objeto deste contrato das disposições da Lei n.º

12.846/13; (e) tem ciência das consequências passiveis e sanções aplicáveis em caso de violações à
Legislação de Combate à Corrupção em vigor.
8.11.1. As partes comprometem-se a dar ciência à outra parte, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas),
contados a partir da data em que tomar ciência da existência acerca de qualquer procedimento instaurado em
face diretores, empregados, administradores, prepostos, contratados, subcontratados e indicados, bem como
seus sócios e/ou qualquer terceiro por ela constituído para atuar em seu nome e/ou por sua conta e ordem na

execução do objeto do presente contrato, ou ainda em face da própria pessoa jurídica, visando a apuração de
fatos relacionados às práticas contrárias à Lei n.º 12.846/13.
8.12. As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e serviços,
que: (a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que detém as
aprovações n·ecessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele previstas; (b)
não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou
de mão de obra infantil, salvo este último na condiçã? de aprendiz, observadas as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores
de produtos e de serviços; (c) não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e
serviços perigosos ou insalubres, em .horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário

noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; (d) não utilizam práticas de
discriminação negativ~, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas

não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
familiar ou estado gravídico; (e) comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a

prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à
legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Cri es Ambientais, bem como
dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental
latas,
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emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais.
8.13.
Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para discussão de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presenç das te emunhas qualificadas para que produzam um só fim de direito.
São Paulo, 01 de outubro de 2017.

Clebio Campos Garcia
Diretor Executivo
IRSSl

ÊS - HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ

COS LTDA
Testemunhas:

Taciana de Almeida Guedes
Auxiliar Administrativo
Contratos - IRSSL
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO Nº 1085

Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, localizado à Rua Francisco Octávio Pacca, 180,
Grajaú, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 09.538.688/0005-66, em
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro
lado,
R. LOURENCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, localizado na Av. Carlos Botelho, 70, São Dimas, na Cidade
de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13416-140, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.859.015/0001-66, neste
ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente denominada
CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos na
especialidade de clinica médica para visitas, avaliações e plantões para o Hospital Geral do Grajaú, firmado
em 01 de outubro de 2017, a fim de inclusão de especialidade médica, alteração de valores de plantões
médicos, ratificação dos valores e inclusão de cláusula, nos termos abaixo:
1. Acordam as partes que, desde o dia 08/10/2018, foi acrescido ao escopo contratual a especialidade de

Cirurgia Geral, portanto, a cláusula 1.1 do contrato principal passará a ter a seguinte redação:
1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos nas especialidades médicas de Cirurgia Geral e Clínica
Médica, para visitas, avaliações e plantões, para o Hospital Geral do Grajaú, localizado no endereço
constante no preâmbulo deste instrumento e conforme Convite de prestação de serviços encaminhado para a
CONTRATADA.

2. Acordam as partes que a partir do dia 21/05/2019, o valor para plantão de 12 (doze) horas diurnas ou
noturnas será de R$ 1.305,04 (um mil trezentos e cinco reais e quatro centavos) de segunda a domingo,

inclusive feriados. Quando o prestador de serviços for nomeado como Chefe de Plantão, o valor do plantão
de 12 (doze) horas diurnas ou noturnas será de R$ 1.405,80 (um rnil quatrocentos e cinco reais e oitenta
centavos), inclusive feriados.
3. Ratifica-se o valor de R$ 1.400,00 {um mil e quatrocentos reais) na especialidade de clinica médica.
para plantão de 12 (doze) horas, diurno e noturno, independente do dia em que o plantão for realizado.
4. As partes acordam em incluir na CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS cláusula 8.14, a
seguinte redação:
't'\ CONTRATADA declara que, (i) não possui, em seu quadro de sócios, nenhum representante enquadrado
como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou
de partido político; (ii) seus administradores e/ ou gerentes não se tornarão funcionário público ou empregado

de entidade pública, de entidade controlada/ p
q r A f f f ~ ou de partido político; e (íii) qualquer
nomeação que acarrete em alteração os itens (i) e (ii) a ,ma será imediatamente comunicada à
CONTRATANTE, podendo tal
meação resultar na re isão do contrato de pleno direito pela
CONTRATANTE."

//
/

"Parágrafo primeiro. Consí era-se funcionário púb íCÓ quem, embora transitoriamente ou sem remuneração,

)

,

'

exerce cargo, emprego ou função em órgão da administração pública direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público."
5. Ratificam-se ainda todos os atos praticados a partir de 08/10/2018 até a presente data.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas
neste instrumento.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor

e forma, para um só fim de direito, na pres

ça das testemunhas abaixo.

8 de ·unho de 2019.

~__)~~:::;-;;;~j-i;. ferson Alcantara Antunes
Diretor Executivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO N• 1085

Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, localizado à Rua Francisco Octávio Pacca, 180, Grajaú, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu
estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,

R. LOURENCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, localizado na Av. Carlos Botelho, 70, São Dimas, na Cidade de

Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13416-140, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.859.015/0001-66, neste ato

representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA,
vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de
clínica médica para visitas, avaliações e plantões para o Hospital Geral do Grajaú, firmado em 01 de outubro
de 2017, a fim de prorrogar a vigência e ratificar valor, nos termos abaixo:
1.

Acordam as partes em prorrogar a vigência do supramencionado instrumento por mais um período

2.

Ratificam-se os valores de R$ 1.305,04 (um mil trezentos e cinco reais e quatro centavos) para o

de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/10/2019 a 30/09/2020, podendo ser prorrogado apenas
mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.

plantão de 12 (doze) horas diurnas ou noturnas de segunda a domingo, inclusive feriados. E o valor de R$

1.405,80 (um mil quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) para o plantão de 12 (doze) horas diurnas
ou noturnas, inclusive feriados, para chefe de plantão. Além do valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais) na especialidade de clínica médica, para plantão de 12 (doze) horas, diurno e noturno, independente

do dia em que o plantão for realizado.

4. Ratificam-se ainda todos os atos praticados a partir de 01/10/2019 até a presente data.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas
neste instrumento.
E, por estarem as partes justas e contratada , ·rmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só fim de direito, na pr se ça das testemunhas abaixo.
~\\!
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO N• 1085

Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, localizado à Rua Francisco Octávio Pacca, 180, Grajaú, na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n• 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu
estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,

R. LOURENCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, localizado na Av. Carlos Botelho, 70, São Dimas, na Cidade de

Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13416-140, inscrita no CNPJ/MF sob n• 27.859.015/0001-66, neste ato
representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA,
vem pelo presente instrumento aditar o contrato de prestação de serviços médicos nas especialidades de
cirurgia geral e clínica médica para visitas, avaliações e plantões para o Hospital Geral do Grajaú, firmado em
01 de outubro de 2017, a fim de alterar cláusula e reajustar valores, nos termos abaixo:
1.

Considerando que a prestação de serviços na especialidade de clínica médica para realização de

visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos podem ser executados nos setores de Emergência do

Pronto Socorro Adulto, Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias, Triagem de Clínica Médica,

Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto, resolvem as partes que
a partir do dia 21/03/2020, a cláusula 5.1 do contrato é alterada para fazer constar a seguinte redação,
observando-se a manutenção dos valores previstos no 2º Termo Aditivo, celebrado em 25/10/2019, para o
serviço de cirurgia geral:
5.1. Pela prestação de serviços objeto deste instrumento, referente à especialidade de cirurgia geral, a
Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.305,04 (um mil, trezentos e cinco reais e quatro centavos)
por plantão de 12 (doze) horas, diurnas ou noturnas, de segunda a domingo, inclusive feriados e o valor de
R$ 1.405,80 (um mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) por plantão de 12 (doze) horas, diurnas
ou noturnas, inclusive feriados, quando o prestador de serviços for nomeado como Chefe de Plantão. Para
os serviços na especialidade de clínica médica, a Contratante pagará à Contratada conforme valores na
sequência detalhados.
5.1.1. A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por plantão
de 12 (doze) horas trabalhadas, noturnas e diurnas, independente do dia em que for realizado, para os
setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto
Socorro Adulto.

5.1.2. A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por plantão de
12 (doze) horas trabalhadas, noturnas e diurnas, independente do dia em que for realizado, para o setor de
Emergência do Pronto Socorro Adulto.

5.1.3. A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) por
plantão de 12 (doze) horas trabalhadas, noturnas e diurnas, independente do dia em que for realizado, para
o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias.
5.1.4. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da Contratada,
inclusive encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição e seus empregados, nada mais sendo
devido.
2.
Ratifica-se todos os atos praticados a partir de 21/03/2020 até a assinatura do presente
instrumento.

cc~1'tfos
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Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas
neste instrumento.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
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QUARTO TERMO A0ITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1

!

CONTRATO N2 1085

Pelo presente instrumento particul~r de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS., nome fantasia ORGANIZAÇ~O SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS ! ,

à Rua Francisco Octávio Pacca, 180, Grajaú, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, insc~ita no CNPJ sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu
estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJ~U, localizado

R. LOURENCINI SERVIÇOS MÉDICOS ~TDA, localizado na Av. Carlos Botelho, 70, São Dimas, na Cidade de

Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP i3416-140, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.859.015/0001-66, neste ato
representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA,
vem pelo presente instrumento adita~ o contrato de prestação de serviços médicos nas especialidades de
cirurgia geral e clínica médica para visi,tas, avaliações e plantões para o Hospital Geral do Grajaú, firmado em
01 de outubro de 2017, a fim de aum~ntar escopo e valor, bem como ratificar os valores já praticados, nos
termos abaixo:
Em razão do aumento da demanda dos serviços, ora contratados, em virtude da pandemia do
COVID-19, acordam as partes que ai partir de 30/06/2020, passa a fazer parte do escopo dos serviços
contratados, a prestação de· serviços hiédicos na especialidade de clínica médica para o setor de UTI, para
atendimento especifico a síndromes r~spiratórias.

1.

!

1

1

i

2.
Considerando o aumento acima mencionado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
161.,46 (cento e sessenta e um reai~ e quarenta e seis centavos) a hora trabalhada na especialidade de
clínica médica para o setor de UTI, pa~a atendimento especifico a síndromes respiratórias.
3.

Ratificam-se os valores abaixoidetalhados:
Na especialidade de cirurgia geral, o valor de R$ 1.305,04 (um mil, trezentos e cinco reais e quatro
centavos) por plantão de 12 /{doze) horas, diurnas ou noturnas, de segunda a domingo, inclusive
feriados e o valor de R$ 1.40siso (um mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) por plantão
de 12 (doze) horas, diurnas pu noturnas, inclusive feriados, quando o prestador de serviços for
nomeado como Chefe de Plantão.
b) Na especialidade de clínica médica, o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por plantão

a)

1

de 12 (doze) horas trabalhadas, noturnas e diurnas, independente do dia em que for realizado, para
1

os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda
1

do Pronto Socorro Adulto, bem como os valores de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por
plantão de 12 (doze) horas !trabalhadas, noturnas e diurnas, independente do dia em que for
1

realizado, para o setor de Emergência do Pronto Socorro Adulto e R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e
1

1

cinquenta reais) por plantão ide 12 (doze} horas trabalhadas, noturnas e diurnas, independente do
1

dia em que for realizado, parai o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias.
4.

Ratificam-se, ainda, todos os latas praticados a partir de 30/06/2020 até a assinatura do presente

instrumento.

1

Permanecem inalteradas todas as de~ais disposições constantes do contrato e aditivos não contempladas
i
neste instrumento.

CON~JHOS

'ÍÁSSL

i

E, por estarem as partes justas e contatadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual
1

teor e forma, para um só fim de direit9, na presença das testemunhas abaixo.
!

Sã

Carolina Lastra

Paulo, 01 de julho de 2020.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL Nº 1.539

Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro
lado,
ABENÇOAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com sede na Avenida lnterlagos, 871, Apartamento 111, Bloco 4,
Jardim Umuarama, na.Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04661-100, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 33.576.887/0001-10, neste ato representada em conformidade com seu contrato social, adiante
simplesmente denominada CONTRATADA, tem entre si e justo e acertado o presente contrato de prestação
de serviços que será regido por toda legislação aplicável à matéria e pelas cláusulas seguintes:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A CONTRATANTE é gestora do nosocômio denominado Hospital Geral do Grajaú, Hospital Público Estadual,
situado nesta capital no endereço identificado no preâmbulo acima.
A CONTRATADA presta serviços especializados na área da saúde, inclusive em ambiente hospitalar,
oferecendo serviços de qualificação e capacitação técnica dos serviços, contendo em seu quadro,
profissionais aptos para atl!ar nesta área.
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos na especialidade de clínica médica e cirurgia geral (visitas,

avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos), os pacientes do Hospital Geral do Grajaú, localizado no
endereço constante no preâmbulo- deste instrumento e conforme Convite de prestação de serviços
encaminhado para a CONTRATADA.
1.2. Faz também parte integrante deste instrumento a proposta comercial da CONTRATADA, supletivamente.
Existindo divergências entre os termos deste instrumento em conjunto com o Convite e o que estiver
estabelecido na proposta, prevalecerão sempre as condições definidas neste instrumento, mesmo que a
proposta contenha o "de acordo" da CONTRATANTE.

1.3. Os serviços serão prestados na proporção de 12 (doze) horas semanais, em escala de trabalho a ser

elaborada a aprovada pela CONTRATADA e CONTRATANTE. Esta escala de trabalho e a carga horária
poderão ser alteradas, quando houver necessidade da CONTRATADA, sendo elaborada nova escala de
trabalho a ser aprovada entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
1.4. A CONTRATADA deverá contar com profissionais especialistas na área de prestação de serviços deste
instrumento, sendo considerando para tanto a residência médica concluída na área de atuação e/ou título de
especialista.

1.5. Os serviços deverão ser prestados pelos só~s ou profissionais contratados pela CONTRATADA, e

atuarão para o cumprimento desta prestação de se7ços.

1.6. Os serviços serão prestado

I
as dependênfs da CONTRATANTE.

/

1.7. Todos os aparelhos e equip mentos n.~ssários para a prestação deste se

CONTRATANTE.

, ,
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1.8. CONTRATANTE fornecerá os insumos e materiais necessários para a realização desta prestação de
serviço e todo o suporte administrativo necessário.
1.9. A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos do Hospital Geral do
Grajaú, tais como receituários, atestados e formulários de uso em prontuário.
1.10. O controle desta prestação de serviços será feito através de relatório mensal das atividades executadas
pela CONTRATADA. Este relatório será avaliado e aprovado por profissional a ser designado pela
CONTRATANTE.

1.11. Os serviços serão prestados pelos soc,os ou profissionais contratados pela CONTRATADA, que
atuarão para cumprimento do presente observados os critérios de qualificação técnica necessários ao
exercício da atividade, bem como os dias e horários de atendimento, sendo que a CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, solicitar a substituição de membro da equipe da CONTRATADA que não corresponda à
necessidade de produção ou qualidade do serviço.
1.12. As partes reconhecem a não existência de
CONTRATANTE e por parte da CONTRATADA.

exclusividade

na

prestação dos serviços

à

1.13. A CONTRATADA declara para os fins deste CONTRATO, e sob as penas da lei, possuir todas as
condições necessárias para executar os serviços especificados neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

2.1. O presente CONTRATO terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de
21/05/2019, podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.

2.2. Poderão as partes rescindir imotivadamente o presente CONTRATO, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias à outra parte, sem incidência de quaisquer multas e/ou indenização ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e também sem qualquer ônus para a parte denunciante.
2.3. Este contrato será considerado imediatamente rescindido, independentemente de interpelação judicial, por
inadimplemento de qualquer de suas condições, podendo a parte inocente pleitear perdas e danos em
processo judicial. Poderá ainda ser considerado imediatamente rescindido havendo dissolução, pedido de
recuperação judicial, falência de qualquer das partes, ou ainda rescisão e/ou término do prazo de vigência do
contrato de gestão firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do
HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, sem qualquer ônus para as partes contratantes.
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Supervisionar os serviços contratados por meio de elementos designados pela própria CONTRATANTE.
3.2. Disponibilizar crachá de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA, bem como aventais de uso
exclusivo no ambiente hospitalar pelos médicos eleitos pela CONTRATADA para prestar serviços para a
CONTRATANTE. Os aventais e crachás são de uso exclu ·vonas instalações da CONTRATANTE.
3.3. Comunicar por escrito qualquer f
CONTRATADA.

/ ou defi 1ência identificados na prestação de serviços da

'
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3.5. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e
cumprindo suas obrigações estabelecidas em CONTRATO.
3.6. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que solicitados e que sejam relacionados à
natureza dos serviços executados.
CLÁUSULA QUARTA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além das mencionadas no Convite, parte integrante deste instrumento:
4.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços ora contratados diretamente ou por meio de agentes, com
autonomia técnica, sem prejuízo, no entanto, da responsabilidade contratual pela qualidade do serviço prestado.
Parágrafo primeiro. Para fins do presente CONTRATO, o termo AGENTE corresponde a todas as pessoas
que auxiliem ou trabalham para a CONTRATADA na prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO,
inclusive seus sócios, empregados, residentes, estagiários, consultores, colaboradores, prestadores de serviço
e demais prepostos que, de alguma forma, estejam juridicamente vinculados à CONTRATADA.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá informar por escrito os nomes dos profissionais que estarão
prestando serviços, bem como comprovar a competência e a especialidade do profissional para a prestação
do serviço objeto deste instrumento, mediante encaminhamento de currículo, da inscrição no Conselho
Regional de Medicina e dos respectivos diplomas e títulos devidamente registrados e habilitados.
4.2. A CONTRATADA não poderá transferir obrigações e direitos oriundos do presente CONTRATO, nem
locar, emprestar ou ceder, no todo ou em parte, os serviços objeto deste instrumento.
4.3. A CONTRATADA deverá utilizar-se dos materiais e medicamentos padronizados pela CONTRATANTE.
4.4. CONTRATADA obriga-se, por si e seus AGENTES, a respeitar os regimentos, regulamentos e normas
internas da CONTRATANTE, bem como as resoluções e normas do CFM e CRM, e o código de ética médica.
4.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo para
nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie.
4.6. A CONTRATADA deverá proceder com todas as anotações e registros decorrentes do atendimento
prestado aos pacientes em prontuário, com a devida assinatura, data e carimbo do médico responsável pelo
atendimento, cuja guarda ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE.

4.7.

Na execução dos serviços, a CONTRATADA observará todas as recomendações, regulamentos,
diretrizes, exigências e legislação que os disciplinam nas esferas federal, estadual ou municipal, bem como
aqueles elaborados por entidades profissionais e pela CONTRATANTE.

4.8.
A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela correta e adequada execução dos serviços,
com observância de todos os termos e condições previ7sos este CONTRATO, observando em todas as fases
de tratamento e assistência aos pacientes os regt1lâment s, os códigos de ética médica, os manuais e a
legislação aplicável, bem como a boa técni .
4.9. É vedada à CONTRATADA a titização de téc,rncas ou recursos não reconhecidos ou não aprovados
pelas autoridades brasileiras, re salvados os y1sos de Pesquisa Clínica, cuja aplicação deverá ser
previamente aprovada por um C itê de Étic " em Pesquisa Clínica e/ou pelo CONEP, com a devida
autorização da CONTRATANTE.
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4.10.
Na ocorrência de qualquer inadimplemento das obrigações da CONTRATADA previstas neste
CONTRATO, ou na hipótese de ocorrência de qualquer evento que possa originar tal inadimplemento, está
obrigada, a CONTRATADA, a informar imediatamente a CONTRATANTE o fato, prestando, ainda, os
necessários esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma.
Parágrafo único. O disposto na cláusula não isentará a CONTRATADA de quaisquer obrigações,
penalidades e responsabilidades civis, administrativas e criminais previstas em lei em razão dos fatos e
eventos relatados.
4.11. A CONTRATADA responde integralmente por: (a) todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários, previdenciários, securitários, indenizações e quaisquer outros valores ou obrigações que a
CONTRATADA tenha com seus agentes (conforme definido no parágrafo primeiro da cláusula 4.1) ou com
terceiros, inclusive pacientes, que decorram do presente CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, e (b) todos e quaisquer encargos e obrigações de natureza
tributária (incluindo, mas não se limitando a, pagamento de impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais,
quer sejam federais, estaduais ou municipais, entre outras) decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação
dos serviços, da própria existência da CONTRATADA, de suas propriedades e/ou demais atividades exercidas
pela CONTRATADA.
Parágrafo único. Sem prejuizo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocalícios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula, caso não seja acordada a exclusão da CONTRATANTE da lide a pedido da
CONTRATADA.
4.12. Deverá a CONTRATADA pagar pontual e integralmente os valores correspondentes às obrigações
acima mencionadas, entregando a CONTRATANTE os comprovantes (ou cópias autenticadas dos mesmos,
se assim solicitado) do pagamento e cumprimento das dívidas e obrigações, se solicitado.
4.13. Na hipótese de descumprimento das obrigações descritas nesta seção, a CONTRATANTE poderá reter
o pagamento de quaisquer quantias por ele devidas à CONTRATADA. Os valores assim devidos não sofrerão
qualquer correção monetária ou acréscimo, a qualquer título.
4.14. A CONTRATADA deverá utilizar todos os mecanismos legalmente permitidos (inclusive processuais)
para manter a CONTRATANTE totalmente isenta e livre de quaisquer reclamações, demandas e ações que
venham a ser movidas por quaisquer de seus agentes, autoridades, agências governamentais e/ou terceiros,
que decorram - direta ou indiretamente - dos valores e obrigações mencionadas nesta seção.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocatícios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula e nas cláusulas anteriores.
4.15. A CONTRATADA responderá, em todos os momentos, por quaisquer lesões de direito (inclusive no
campo civil e criminal) advindas de comportamento doloso ou culposo de seus agentes, inclusive no que se
refere a eventuais danos emergentes e lucros cessantes sofridos por pacientes, a CONTRATANTE e terceiros
interessados.
4.16 A CONTRATADA é exclusivamente responsável, sob~ penas da lei e demais penalidades previstas
neste instrumento: (a) pelos serviços que ven am a ser col}tfatados, respondendo integralmente por todos os
atos que vierem a ser praticados co
ulpa, dolo, irn~erícia ou negligência de seus agentes; (b) pela
supervisão e coordenação das ativid es levadas a efeito por seus agentes; (c) pelo pagamento de quaisquer
prejuízos, indenizações e/ou quais uer tipos de dahos (inclusive danos morais) decorrentes de falhas e/ou
/
imperfeições na execução dos serv os que afet
a CONTRATANTE, seus empregados, clientes, parceiros
comerciais e/ou terceiros.

Página 4 de 11

Parágrafo único. Fica desde já acordada a exclusão da CONTRATANTE de qualquer lide, em qualquer
processo civil, criminal ou ético movido por médicos ou pacientes em decorrência dos serviços objeto deste
instrumento.

4.17. A CONTRATADA deverá atender todas as legislações pertinentes ao serviço objeto deste instrumento,
as normas internas da CONTRATANTE, as resoluções do CFM e CRM, as Normas de Vigilância Sanitária, as
Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, em especial, a NR-32 do MTE.
4.18.
A CONTRATADA fica obrigada a substituir, a qualquer tempo, o profissional que a critério da
CONTRATANTE, não atenda às necessidades da prestação de serviços aqui objetivadas.
4.19. É vedada à CONTRATADA efetuar cobrança de quaisquer serviços prestados aos pacientes atendidos
em razão deste CONTRATO.
4.20.
A CONTRATADA deverá, se comprometer a fornecer indicadores de qualidade e performance
periodicamente, conforme solicitado com a CONTRATANTE, além de aderir a todos os processos de
certificação e acreditação assumidos pela CONTRATANTE.
4.21. A CONTRATADA, quando pertinente, fica obrigada a entregar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data de assinatura deste instrumento cópia dos documentos abaixo relacionados:
•
Ficha de registro dos empregados ou Contrato de prestação de serviços dos prepostos;
•
ASO -Atestado de Saúde Ocupacional;
•
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
•
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
•
EPI, se for o caso;
•
Carteira de Vacinação com as vacinas pertinentes de acordo com a NR 32.
4.22. Além disso, deverá entregar mensalmente, o que for pertinente, juntamente com a fatura correspondente
ao serviço prestado no mês anterior:
• Guias de recolhimento previdenciário (GPS);
• Guias de recolhimento do FGTS;
• Informações Previdenciárias (GFIP);
• Folha de pagamento e comprovantes de pagamento;
• Declaração, por escrito, de ausência de empregados celetistas na prestação de serviços objeto deste
contrato e relação de prestadores médicos envolvidos na prestação;
• Comprovação de inscrição de autônomos na Prefeitura Municipal de São Paulo e INSS;
• Comprovante de pagamento dos honorários médicos devidos;
• Comprovante de recolhimento previdenciário e demais retenções, se pertinentes.
4.23. Caberá à CONTRATADA cooperar e participar de todos os programas e premIos de controle de
qualidade que a CONTRATANTE venha a instituir ou participar, seja interno ou externo, disponibilizando
documentação atualizada pertinente a sua atividade, fornecendo materiais, adequando processos,
participando de treinamentos, entre outras ações que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE, bem
como fornecer eventuais relatórios ou justificativas relacionadas aos serviços prestados em razão deste
contrato à CONTRATANTE, quando solicitado.
E sobre qualquer anormalidade que verificar na
rceiros ou de profissionais da CONTRATANTE.

4.25. Prestar esclarecimentos que lhe fore
serviços.

os e atender prontamente às reclamações sobre seus
\

)
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4.26. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.
4.27. Não haverá qualquer subordinação jurídica dos prepostos da CONTRATADA em relação aos prepostos
da CONTRATANTE, sendo que qualquer irregularidade será imediatamente informada ao representante legal
da CONTRATADA para providências.
4.28. A CONTRATADA não poderá utilizar-se do nome da CONTRATANTE, seus logotipos e marcas para
fins promocionais em qualquer tipo de mídia, impressos e semelhantes, sem a aprovação expressa da
CONTRATANTE, sujeitando-se às penalidades impostas, sendo elas penais e civis.

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DO PAGAMENTO
5.1. Pela prestação de serviços na especialidade de clínica médica objeto deste instrumento a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais} para o plantão de 12 horas,
independentemente do dia da semana que for realizado. Para a prestação de serviços na especialidade de
cirurgia geral também objeto deste instrumento a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$
1.205,04 (um mil duzentos e cinco reais e quatro centavos) para o plantão de 12 horas,
independentemente do dia da semana que for realizado.

5.1.1. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da CONTRATADA,
inclusive encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição de seus empregados, nada mais sendo
devido.
5.2. O período de apuração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE ocorrerá
necessariamente entre os dias 21 e 20 de cada mês.

5.2.1. A CONTRATADA deverá emitir, e entregar para a CONTRATANTE, a respectiva nota fiscal de
prestação de serviços em até 02 (dois) dias úteis contados da data de fechamento do mês, especificada na
cláusula anterior.

5.2.2. A CONTRATANTE, por sua vez, fará os pagamentos via depósito bancário ou boleto bancário,
mediante apresentação da nota fiscal, juntamente com cópia do relatório dos serviços prestados, no dia 15
(quinze) do mês subsequente à prestação dos serviços.

Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos mencionados ou incorreção da Nota Fiscal
acarretará na suspensão do pagamento até a regularização dos mesmos pela CONTRATADA, sem qualquer
ônus para CONTRATANTE.
5.3. A CONTRATANTE poderá compensar e descontar dos valores devidos à CONTRATADA, qualquer
importância que seja devida pela CONTRATADA a C_91'f[RArA~ sem prejuízo de qualquer penalidade a
que a CONTRATADA esteja sujeita, seja em virtuc:lede lei, normativ~ ou deste CONTRATO.

/

/~

5.4. Fica expressamente vedada a emi ão e negociação de quâlquer duplicata com base (ou relacionada) ou
cessão de direitos credilórios nos valor s devidos pela CONTRATANTE sob o presente instrumento.
/

5.5.
A CONTRATANTE fará a rele
CONTRATADA.

/

ão tributária ,e-'frevidenciária prevista em lei dos créditos devidos à

/

•
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5.6. Os valores ora pactuados poderão ser reajustados, após 12 (doze) meses do início deste contrato, através
de negociação entre as partes e deverá ser firmado mediante termo aditivo assinado pelas partes. A
CONTRATADA deverá apresentar proposta de reajuste dos valores ora pactuados, 60 (sessenta) dias antes
da data do reajuste. Em algumas condições especiais, quando for comprovada a inviabilidade econômico
financeira da CONTRATADA na continuidade da prestação de serviços, novos valores poderão ser
repactuados.

CLÁUSULA SEXTA- DA CONFIDENCIALIDADE e DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
6.1. A CONTRATADA reconhece e obriga-se a manter confidenciais as "Informações Confidenciais" e/ou
"dados" fornecidos pela CONTRATANTE, não devendo ser divulgados aos empregados da mesma, exceto na
medida em que se fizerem necessários, nem utilizá-los para qualquer fim que não aquele referente à atividade
especifica para o qual foram fornecidos, não devendo ainda ser divulgados pela CONTRATADA, para
quaisquer fins, a terceiros estranhos ao presente instrumento.

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA reconhece que todos os dados enviados pela CONTRATANTE
deverão ser estritamente salvaguardados e protegidos contra o uso ou a divulgação não autorizada pela
CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA praticará todos os atos apropriados para salvaguardar
todas as "Informações Confidenciais" e/ou "dados" indenizando a CONTRATANTE por quaisquer perdas
comprovadas pelo uso indevido de dados e/ou Informações Confidenciais por parte de seus empregados. A
CONTRATADA compromete-se, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais", a defender e fazer valer em favor da CONTRATANTE se necessário judicialmente, todos os
direitos da CONTRATANTE decorrentes deste instrumento ou previstos em lei, a fim de compensar a
CONTRATANTE por quaisquer danos comprovados oriundos de tal divulgação.
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo das demais medidas legais que possam ser tomadas, fica desde já
estabelecido que o descumprimento pela CONTRATADA do disposto neste instrumento implicará na
obrigação desta em indenizar a CONTRATANTE pelas perdas e danos comprovados.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA compromete-se e declara que: (1) quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais" não devolvidos a CONTRATANTE serão inutilizados ou destruídos de forma a não permitir sua
reutilização; e (li) todos os meios, que contenham ou transportem os dados e/ou "Informações Confidenciais"
deverão ser devolvidos a CONTRATANTE dentro do prazo estipulado entre as partes ou após conclusão do
serviço para o qual os mesmos foram utilizados.
Parágrafo Quarto. Quando da conclusão ou término da utilização de dados e/ou "Informações Confidenciais",
a CONTRATADA deverá eliminá-los imediatamente de seus arquivos internos. Quando da expiração do
presente instrumento, a CONTRATADA compromete-se a desfazer-se imediatamente de todos os dados
pertencentes à CONTRATANTE. O método adotado para eliminar esses dados será acordado posteriormente
entre as partes.
Parágrafo Quinto. lnobstante qualquer disposição em sentido contrário contida no presente Acordo, a
Informação Confidencial e/ou dados não incluirá informação que:
(a)
antes ou quando da revelação para as PARTES, já era de seu conhecimento, conforme comprovado
por escrito, exceto se tiver sido obtida de forma · egal;
(b)
antes ou quando da revelação
s PARTES, torn
-se de domínio público através de outro meio
que não seja por seu ato ou omissã ·
/
(c)
sejam desenvolvidas pela PARTES, indepéndentemente de qualquer Informação Confidencial
recebida; ou
(d)
as PARTES recebam de ter iros e
{·:stes estejam livres para revelá-la, sem violar qualquer
obrigação legal.
--~
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6.2. Pelo presente Instrumento, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, em caráter irrevogável e
irretratável, de forma total e exclusiva, não só pela vigência deste Contrato, mas também pelo período máximo
permitido pela legislação vigente, o uso de todo e qualquer trabalho criado pela CONTRATADA para a
CONTRATANTE e os direitos patrimoniais de autor relativamente a todo e qualquer produto material e
intelectual, resultante deste Contrato.
Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE compromete-se a divulgar o nome do autor do projeto nos trabalhos
de divulgação do objeto deste instrumento.
Parágrafo segundo. As partes reconhecem expressamente que a cessão de direitos patrimoniais de autor ora
avençada é efetuada de forma onerosa, em contrapartida à remuneração garantida a CONTRATADA pelos
serviços objeto do presente Contrato, não podendo por esse motivo a CONTRATADA exigir o pagamento de
quaisquer outros valores, ainda que a título de ressarcimento de prejuízos causados, além dos valores pagos
sob este Instrumento.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá dar ciência das condições estipuladas nos itens supra, a todas
as pessoas eventualmente por ela envolvidas na prestação dos serviços, assumindo integralmente todos os
ônus, encargos e responsabilidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação.
CLÁUSULA SÉTIMA- DA AUDITORIA E CONTROLE
7.1. A avaliação dos serviços prestados será feita através de instrumento elaborado pela CONTRATANTE,
sendo que CONTRATANTE e CONTRATADA designarão prepostos para procederem periodicamente à
avaliação dos serviços executados, sem prejuízo do relatório mensal das atividades realizadas.
7.2. A auditoria dos serviços pela CONTRATANTE tem caráter de alinhamento entre as partes e identificação
de oportunidade de melhorias na prestação de serviços e não exonera nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais ou aos
serviços prestados.
7.3. O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria da CONTRATADA terá livre acesso aos
locais de prestação do serviço.
7.4. Faculta-se à CONTRATANTE a verificação a qualquer tempo através de seus prepostos do andamento
dos serviços, podendo determinar à CONTRATADA as correções e providências que considerar necessária.
CLÁUSULA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1.É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações inerentes ao
presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.
8.2.0 presente instrumento constitui o acordo integral entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
substituindo todos os acordos, promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações anteriores,
escritas ou verbais, entre as partes no qu,;, se refere· o objeto deste instrumento, a não ser que feito por
escrito e devidamente assinado pela
rtes, nenhum modificação, alteração, aditivo ou renúncia ao presente
contrato ou quaisquer disposiçõ do mesmo, vinc rá as partes contratantes.
8.3.A CONTRATADA respo sabiliza-se e.m/~aráter irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações
trabalhistas e previdenciárias ou de quàÍquer outra natureza, administrativa ou judicial, inclusive aquelas
decorrentes de acidente de tra alho,,.,aÓs profissionais por ela contratados, ou por seus sócios, bem como pelo

e
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pagamento de indenizações, multas, honorários advocalícios e custas processuais.

8.4.
A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as precauções necessanas visando prevenir ou
impedir qualquer incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses da CONTRATANTE,
doravante denominado conflitos de interesses, como por exemplo, mas não se limitando a: utilização das
instalações, equipamentos ou quaisquer outros bens ou direitos da CONTRATANTE para fins pessoais ou
ilícitos; utilização do tempo que contratualmente deveria ser dedicado a CONTRATANTE para fins diversos do
acordado; utilização ou permissão do uso por terceiros de tecnologias, metodologias e outras informações de
propriedade da CONTRATANTE ou tecnologias e metodologias desenvolvidas em conjunto pelas partes, a ela
licenciadas, desenvolvidas e/ou compartilhadas; o oferecimento de produtos ou serviços que atentem contra a
legislação vigente ou quando estes não estejam disponíveis ou quando não houver previsão de entrega ou
fornecimento, salvo mediante concordância expressa da CONTRATANTE. O conflito de interesses se dará
independentemente da existência de lesão a CONTRATANTE, bem como do recebimento de qualquer
vantagem ou ganho pela CONTRATADA ou por terceiro, que possa inclusive comprometer a continuidade da
execução deste CONTRATO.
8.5.0 presente contrato é de natureza estritamente civil, ficando estabelecido que nenhum vínculo
empregatício ou de qualquer natureza existirá entre uma das partes e os sócios, funcionários, contratados e/ou
prepostos da outra parte que, para todos os efeitos de direito, é e será a única empregadora/contratante,
recaindo sobre ela todas as obrigações e despesas legais ou contratuais, tais como com salários,
contribuições e encargos sociais, além de outras existentes, embora aqui não nomeadas, respondendo,
também, pelas eventuais multas aplicadas, bem como, por todas as ações administrativas, judiciais ou
extrajudiciais, propostas por seus sócios, funcionários, contratados e/ou prepostos, relacionadas ao presente
CONTRATO ou seu objeto. Fica, ainda, assegurado à parte prejudicada o direito de regresso contra a outra
parte, caso aquela venha a responder, isolada ou conjuntamente, por alguma condenação administrativa,
judicial ou extrajudicial, advinda do presente instrumento, cuja responsabilidade tenha sido assumida por esta
última. A inadimplência de uma das partes com referência aos encargos assumidos e estabelecidos neste
contrato, não transfere à outra parte a responsabilidade por seu pagamento e/ ou cumprimento, nem poderá
onerar os serviços ou pagamentos, objeto deste CONTRATO.
8.6. As partes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento.
8.7. As partes declaram que se obrigam de boa-fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo, destarte,
vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o ora avençado.
8.8. As partes neste ato declaram que o presente contrato constituirá título executivo extrajudicial podendo ser
prontamente promovida a sua execução caso qualquer das partes incorrerem em inadimplência, nos termos
do artigo 784, inciso Ili do Código de Processo Civil.
8.9. As partes devem comunicar e respeitar os seguintes princípios com relação às suas interações: (a) não
fazer, prometer ou autorizar um pagamento corrupto direta ou indiretamente ou fornecer qualquer coisa de
valor a uma pessoa para influenciá-la a oferecer uma vantagem comercial inadequada; (b) não solicitar,
concordar em aceitar ou receber um pagamento direta ou indiretamente ou qualquer coisa de valor como
incentivo inadequado em suas atividades comerciais; (c) não fazer e ou promover qualquer concorrência
desleal e/ou parceria lesiva à concorrência com__r~açã0-à-zra parte, sendo que qualquer atividade que
prejudique à livre concorrência será conside " 71egal e inadequa a.

8.10. Nenhuma das partes poderá

erecer, dar ou s~ co~ meter a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou
se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tan~~~onta própria quanto por meio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensaçã , vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ileg I ou de co 'pção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou
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indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, sujeitando-se às penalidades
impostas, sendo elas penais e civis.
8.11. As partes declaram e asseguram: (a) dispor e estar investida de todos os poderes e autorizações
necessárias, societários ou outros, para conduzir seus negócios, exercer o domínio sobre seus bens e para
assinar, contrair e cumprir todas as obrigações, nos termos do CONTRATO; (b} que a assinatura do presente
instrumento não constitui inadimplemento de nenhum contrato do qual seja parte, nem inadimplemento de
qualquer condição a ela imposta em virtude de lei ou contrato; (c) não praticou, pratica ou praticará condutas
em desacordo com a Lei n. 0 12.846/13 e normas correlatas; (d) deu conhecimento e ciência a todas as
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na execução do objeto deste contrato das disposições da Lei n .º
12.846/13; (e) tem ciência das consequências possíveis e sanções aplicáveis em caso de violações à
Legislação de Combate à Corrupção em vigor.
8.11.1. As partes comprometem-se a dar ciência à outra parte, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas),
contados a partir da data em que tomar ciência da existência acerca de qualquer procedimento instaurado em
face diretores, empregados, administradores, prepostos, contratados, subcontratados e indicados, bem como
seus sócios e/ou qualquer terceiro por ela constituído para atuar em seu nome e/ou por sua conta e ordem na
execução do objeto do presente contrato, ou ainda em face da própria pessoa jurídica, visando a apuração de
fatos relacionados às práticas contrárias à Lei n.º 12.846/13.
8.12. As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e serviços,
que: (a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que detém as
aprovações necessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele previstas; (b}
não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou
de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores
de produtos e de serviços; (c) não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e
serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário
noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; (d) não utilizam práticas de
discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas
não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
familiar ou estado gravídico; (e) comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a
prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à
legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como
dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas
Federal, Estaduais e Municipais.
8.13. A CONTRATADA declara que, (i) não possui, em seu quadro de sócios e colaboradores, nenhum
representante enquadrado como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade
controlada por entidade pública ou de partido político; (ii) seus representantes não se tomarão funcionário
público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou de partido político;
e (iii) qualquer nomeação que acarrete em alteração nos itens (i) e (ii) acima será imediatamente comunicada
à CONTRATANTE, podendo tal nomeação resultar na rescisão do contrato de pleno direito pela
CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro. Considera-se funcioná · -público·9uem, embora transitoriamente ou sem remuneração,
exerce cargo, emprego ou função e
rgão da adm· Istração pública direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação ins · uída pelo poder blico.

8.14. Ratifica-se o período de 2 /05/2019

e a assinatura do presente instrumento.
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8.15.

Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para discussão de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas qualificadas para que produzam um só fim de direito.
São Paulo, 23 de maio de 2019.

~BILIDADE SOCIAL SÍRI~ LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO
GRAJAU

Taciana de Almeida Guedes
Assistente de Contratos
Contratos - IRSSL
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1539
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS -

UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua

Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04822-030,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada
simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ABENÇOAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com sede na Avenida lnterlagos, 871, Apartamento 111, Bloco 4, Jardim

Umuarama, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04661-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº
33.576.887/0001-10, neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de Prestação de serviços nas
especialidades de clínica médica e cirurgia geral para o Hospital Geral do Grajaú, firmado em 23/05/2019, a fim
de reajustar valores, conforme abaixo:
1. Acordam as partes que a partir do dia 21/05/2019, o valor do plantão de 12 (doze) horas na especialidade de
cirurgia geral passa a ser de R$ 1.305,04 (um mil trezentos e cinco reais e quatro centavos) de segunda a
domingo, inclusive feriados para os plantões diurnos das 7 às 19 horas e para os plantões noturnos das 19 às 7
horas, sendo assim, o valor de reajuste foi de 8,30% (oito virgula trinta por cento). Mantem-se o valor de R$
1.400,00 (um mil e quatrocentos) por plantão, para a especialidade de clínica médica.
2. Ratifica-se o período de 21/05/2019 até a assinatura do presente instrumento.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato não contempladas neste
instrumento.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, na p

ença das testemunhas abaixo.
ão Pau , 02 de julho de 2019.
n Alcantara Antunes

ABENÇOAR SER~MÉDICOS LTDA

Teste~
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.
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r. Edua~ B' ~i Zamataro
Superint~~~~ Médico
t., 76.576

IR~~~•H:s_j:~:~ ':::~..:'. :n Graj3ú

Suellen Tasse
Assistente de Contratos
Contratos - IRSSL
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N• 1539
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua

Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04822-030,
inscrita no CNPJ/MF sob n• 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada
simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ABENÇOAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com sede na Avenida lnterlagos, 871, Apartamento 111, Bloco 4, Jardim

Umuarama, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04661-100, inscrita no CNPJ/MF sob nQ
33.576.887/0001-10, neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de Prestação de serviços nas
especialidades de clínica médica e cirurgia geral para o Hospital Geral do Grajaú, firmado em 23/05/2019, a fim
de aumento de escopo e valor, conforme abaixo:
1.

A partir de 01/01/2020, passa a fazer parte do escopo dos serviços do supramencionado instrumento, a

prestação de serviços médicos de chefe de plantão.

2.

Pelos serviços médicos de chefe de plantão, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$

1.405,80 (um mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) de segunda a domingo, inclusive feriados para
os plantões diurnos das 7 às 19 horas e para os plantões noturnos das 19 às 7 horas.

3.

Ratifica-se os valores de R$ 1.305,04 (um mil trezentos e cinco reais e quatro centavos) de segunda a

domingo, inclusive feriados para os plantões diurnos das 7 às 19 horas e para os plantões noturnos das 19 às 7
horas para a especialidade de cirurgia geral e R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) por plantão, para a
especialidade de clínica médica.

4. Ratifica-se ainda o período de 01/01/2020 até a assinatura do presente instrumento.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes do contrato e aditivo não contempladas neste
instrumento.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, na pr nça das testemunhas abaixo.
S o Paulo, 29 de janeiro de 2020.

---G!~rson Alcantara Antunes

• etor Executivo
\RSSL

L SÍRIO LIBANÊS - HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ

Testemunhas:

Dêlse Baungartner
Cóôrd, Nóolao do Informações

IRSSL-Hospl!al Geral do GrajaO
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1539
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS -

UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Rua

Francisco Octávio Pacca, 180, Bairro do Grajaú, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04822-030,
inscrita no CNPJ/MF sob

nº 09.538.688/0005-66, em conformidade com seu estatuto social, doravante designada

simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado,
ABENÇOAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com sede na Avenida lnterlagos, 871, Apartamento 111, Bloco 4, Jardim

Umuarama, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04661-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº

33.576.887/0001-10, neste ato representado em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, vem pelo presente instrumento aditar o contrato de Prestação de serviços nas
especialidades de clínica médica e cirurgia geral {visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos), para o
Hospital Geral do Grajaú, firmado em 23 de maio 2019, a fim de alterar cláusula, readequar e ratificar valores,
conforme abaixo:
1. Em razão do aumento da demanda dos serviços, ora contratados, decorrente da pandemia do COVID-19 e

considerando que a prestação de serviços na especialidade de clínica médica para realização de visitas, avaliações
e plantões podem ser executados nos setores de Emergência do Pronto Socorro Adulto, Consultório de
Atendimento às Síndromes Respiratórias, Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria
de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto, resolvem as partes que, a partir do dia 13/05/2020, a cláusula 5.1 do
contrato é alterada, a fim de readequar os valores da especialidade de clínica médica, passando a constar a
seguinte redação, observando-se a manutenção dos valores já praticados para os serviços de cirurgia geral e
chefe de plantão

"5.1. Pela prestação de serviços na especialidade de clínica médica, a Contratante pagará à Contratada:
a) O valor de R$ 1.400,00 {um mil e quatrocentos reais) o plantão de 12 (doze) horas trabalhadas, independente
do dia da semana, para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de
Retaguarda do Pronto Socorro Adulto.

b) O valor de R$ 1.500,00 {um mil e quinhentos reais) o plantão de 12 (doze) horas trabalhadas, independente do
dia da semana, para o setor de Emergência do Pronto Socorro Adulto.
c) O valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) o plantão de 12 {doze) horas trabalhadas,
independente do dia da semana, para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias.

5.1.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 1.405,80 (um mil, quatrocentos e cinco reais e
oitenta centavos) de segunda a domingo, inclusive feriados para os plantões diurnos das 7 às 19 horas e para os

plantões noturnos das 19 às 7 horas para o chefe de plantão.

5.1.3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 1.305,04 (um mil trezentos e cinco reais e quatro
centavos) de segunda a domingo, inclusive feriados para os plantões diurnos das 7 às 19 horas e para os plantões

noturnos das 19 às 7 horas para a especialidade de cirurgia geral.
Parágrafo único - Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da

------;

CONTRATADA, inclusive encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição de seus empregados, nada

mais sendo devido. "
2. Ratifica-se, ainda, o período de

05/2020 até a assinatuy.-cío presente instrumento.
/ ../

Permanecem inalteradas todas a demais disposiçõ,e-s'éonstantes do contrato e aditivos não contempladas neste

· t umento.
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E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, 04 de junho de 2020.

/ad,...c-,

Carolina Lastra
Diretora Executiva
IRSSL

INSTITUTO

ABENÇOAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Te

st

,W.!B~ao Bianchi Zamatafo

l)tl';:J4J:i .;
· Supef!ntendente Médlco
CRM76576

L/

Í

1otti Rodrig~es

ontratos
2) _ _ _4c::;,F-1-1-R_SSL
_ __

Rb: ~~.GZJ _{,hh -- )(.
cfF< ygy ~f+v\ .~J8 - 08'

/

(

cotwmÃros

~SL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL Nº 1648

Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro
lado,
SANT ANA PADOVESI SAÚDE S/S, com sede na Av. Albert Bartholome, nº 472, Apto. 158, Jardim das
Vertentes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05541-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº
30.019.348/0001-91, neste ato representada em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, tem entre si e justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços que
será regido por toda legislação aplicável à matéria e pelas cláusulas seguintes:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A CONTRATANTE é gestora do nosocômio denominado Hospital Geral do Grajaú, Hospital Público Estadual,
situado nesta capital no endereço identificado no preâmbulo acima.
A CONTRATADA presta serviços especializados na área da saúde, inclusive em ambiente hospitalar,
oferecendo serviços de qualificação e capacitação técnica dos serviços, contendo em seu quadro,
profissionais aptos para atuar nesta área.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos na especialidade de clínica médica (visitas, avaliações,
plantões e procedimentos cirúrgicos), para os pacientes do Hospital Geral do Grajaú, localizado no endereço
constante no preâmbulo deste instrumento e conforme Convite de prestação de serviços encaminhado para a
CONTRATADA.
1.2. Faz também parte integrante deste instrumento a proposta comercial da CONTRATADA assinada em
01/10/2019, supletivamente. Existindo divergências entre os termos deste instrumento em conjunto com o
Convite e o que estiver estabelecido na proposta, prevalecerão sempre as condições definidas neste
instrumento, mesmo que a proposta contenha o "de acordo" da CONTRATANTE.
1.3. Os serviços serão prestados na proporção de 12 (doze) horas semanais, em escala de trabalho a ser
elaborada a aprovada pela CONTRATADA e CONTRATANTE. Esta escala de trabalho e a carga horária
poderão ser alteradas, quando houver necessidade da CONTRATADA, sendo elaborada nova escala de
trabalho a ser aprovada entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
1.4. A CONTRATADA deverá contar com profissionais especialistas na área de prestação de serviços deste
instrumento, sendo considerando para tanto a residência médica concluída na área de atuação e/ou título de
especialista.
1.5. Os serviços deverão ser prestados pelos sócios ou profissionais contratados pela CONTRATADA, e
atuarão para o cumprimento desta prestação de serviços.

·,

1.6.Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE.
1.7. Todos os aparelhos e equipamentos necessários para a prestação deste serviço são de propriedade da
CONTRATANTE.
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1.8. CONTRATANTE fornecerá os insumos e materiais necessários para a realização desta prestação de
serviço e todo o suporte administrativo necessário.
1.9.A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos do Hospital Geral do
Grajaú, tais como receituários, atestados e formulários de uso em prontuário.
1.1 O. O controle desta prestação de serviços será feito através de relatório mensal das atividades executadas
pela CONTRATADA. Este relatório será avaliado e aprovado por profissional a ser designado pela
CONTRATANTE.
1.11. Os serviços serão prestados pelos sócios ou profissionais contratados pela CONTRATADA, que
atuarão para cumprimento do presente observados os critérios de qualificação técnica necessários ao
exercício da atividade, bem como os dias e horários de atendimento, sendo que a CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, solicitar a substituição de membro da equipe da CONTRATADA que não corresponda à
necessidade de produção ou qualidade do serviço.
1.12. As partes reconhecem a não existência
CONTRATANTE e por parte da CONTRATADA.

1.13.

de exclusividade

na

prestação dos serviços à

A CONTRATADA declara para os fins deste CONTRATO, e sob as penas da lei, possuir todas as

condições necessárias para executar os serviços especificados neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

2.1. O presente CONTRATO terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de
21/10/2019, podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.
2.2. Poderão as partes rescindir imotivadamente o presente CONTRATO, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias à outra parte, sem incidência de quaisquer multas e/ou indenização ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e também sem qualquer ônus para a parte denunciante.
2.3. Este contrato será considerado imediatamente rescindido, independentemente de interpelação judicial, por
inadimplemento de qualquer de suas condições, podendo a parte inocente pleitear perdas e danos em
processo judicial. Poderá ainda ser considerado imediatamente rescindido havendo dissolução, pedido de
recuperação judicial, falência de qualquer das partes, ou ainda rescisão e/ou término do prazo de vigência do
contrato de gestão firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do
HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, sem qualquer ônus para as partes contratantes.
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Supervisionar os serviços contratados por meio de elementos designados pela própria CONTRATANTE.
3.2. Disponibilizar crachá de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA, bem como aventais de uso
exclusivo no ambiente hospitalar pelos médicos eleitos pela CONTRATADA para prestar serviços para a
CONTRATANTE. Os aventais e crachás são de uso exclusivo nas instalações da CONTRATANTE.

------)

3.3. Comunicar por escrito .. , qualquer falta/ ou deficiência identificados na prestação de serviços da
CONTRATADA.
3.4. Fornecer autoriz9fão de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA.
l
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3.5. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e
cumprindo suas obrigações estabelecidas em CONTRATO.
3.6. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que solicitados e que sejam relacionados à
natureza dos serviços executados.
CLÁUSULA QUARTA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das mencionadas no Convite parte integrante deste instrumento:
4.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços ora contratados diretamente ou por meio de agentes, com
autonomia técnica, sem prejuízo, no entanto, da responsabilidade contratual pela qualidade do serviço prestado.
Parágrafo primeiro. Para fins do presente CONTRATO, o termo AGENTE corresponde a todas as pessoas
que auxiliem ou trabalham para a CONTRATADA na prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO,
inclusive seus sócios, empregados, residentes, estagiários, consultores, colaboradores, prestadores de serviço
e demais prepostos que, de alguma forma, estejam juridicamente vinculados à CONTRATADA.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá informar por escrito os nomes dos profissionais que estarão
prestando serviços, bem como comprovar a competência e a especialidade do profissional para a prestação
do serviço objeto deste instrumento, mediante encaminhamento de currículo, da inscrição no Conselho
Regional de Medicina e dos respectivos diplomas e títulos devidamente registrados e habilitados.
4.2. A CONTRATADA não poderá transferir obrigações e direitos oriundos do presente CONTRATO, nem
locar, emprestar ou ceder, no todo ou em parte, os serviços objeto deste instrumento.
4.3. A CONTRATADA deverá utilizar-se dos materiais e medicamentos padronizados pela CONTRATANTE.
4.4. CONTRATADA obriga-se, por si e seus AGENTES, a respeitar os regimentos, regulamentos e normas
internas da CONTRATANTE, bem corno as resoluções e normas do CFM e CRM, e o código de ética médica.
4.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo para
nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie.
4.6. A CONTRATADA deverá proceder com todas as anotações e registros decorrentes do atendimento
prestado aos pacientes em prontuário, com a devida assinatura, data e carimbo do médico responsável pelo
atendimento, cuja guarda ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE.
4.7.
Na execução dos serviços, a CONTRATADA observará todas as recomendações, regulamentos,
diretrizes, exigências e legislação que os disciplinam nas esferas federal, estadual ou municipal, bem como
aqueles elaborados por entidades profissionais e pela CONTRATANTE.
4.8.
A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela correta e adequada execução dos serviços,
com observância de todos os termos e condições previstos neste CONTRATO, observando em todas as fases
de tratamento e assistência aos pacientes os· regula_mentos, os códigos de ética médica, os manuais e a
)
legislação aplicável, bem como a boa técnica.

4.9. É vedada à CONl;RATADA a utilização d.e•iécnicas ou recursos não reconhecidos ou não aprovados
pelas autoridades bra~jleiras, ressalvados iÍs casos de Pesquisa Clínica, cuja aplicação deverá ser
previamente aprovada p'9r um Comitê de Ética em Pesquisa Clínica e/ou pelo CONEP, com a devida
autorização da CONTRATA.NTE.
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4.10.
Na ocorrência de qualquer inadimplemento das obrigações da CONTRATADA previstas neste
CONTRATO, ou na hipótese de ocorrência de qualquer evento que possa originar tal inadimplemento, está
obrigada, a CONTRATADA, a informar imediatamente a CONTRATANTE o falo, prestando, ainda, os
necessários esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma.
Parágrafo único. O disposto na cláusula não isentará a CONTRATADA de quaisquer obrigações,
penalidades e responsabilidades civis, administrativas e criminais previstas em lei em razão dos fatos e
eventos relatados.
4.11. A CONTRATADA responde integralmente por: (a) todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários, previdenciários, securitários, indenizações e quaisquer outros valores ou obrigações que a
CONTRATADA tenha com seus agentes (conforme definido no parágrafo primeiro da cláusula 4.1) ou com
terceiros, inclusive pacientes, que decorram do presente CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, e (b) todos e quaisquer encargos e obrigações de natureza
tributária (incluindo, mas não se limitando a, pagamento de impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais,
quer sejam federais, estaduais ou municipais, entre outras) decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação
dos serviços, da própria existência da CONTRATADA, de suas propriedades e/ou demais atividades exercidas
pela CONTRATADA.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocaticios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula, caso não seja acordada a exclusão da CONTRATANTE da lide a pedido da
CONTRATADA.
4.12. Deverá a CONTRATADA pagar pontual e integralmente os valores correspondentes ás obrigações
acima mencionadas, entregando a CONTRATANTE os comprovantes (ou cópias autenticadas dos mesmos,
se assim solicitado) do pagamento e cumprimento das dividas e obrigações, se solicitado.
4.13. Na hipótese de descumprimento das obrigações descritas nesta seção, a CONTRATANTE poderá reter
o pagamento de quaisquer quantias por ele devidas à CONTRATADA. Os valores assim devidos não sofrerão
qualquer correção monetária ou acréscimo, a qualquer título.
4.14. A CONTRATADA deverá utilizar todos os mecanismos legalmente permitidos (inclusive processuais)
para manter a CONTRATANTE totalmente isenta e livre de quaisquer reclamações, demandas e ações que
venham a ser movidas por quaisquer de seus agentes, autoridades, agências governamentais e/ou terceiros,
que decorram - díreta ou indiretamente - dos valores e obrigações mencionadas nesta seção.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocalicios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula e nas cláusulas anteriores.
4.15. A CONTRATADA responderá, em todos os momentos, por quaisquer lesões de direito (inclusive no
campo civil e criminal) advindas de comportamento doloso ou culposo de seus agentes, inclusive no que se
refere a eventuais danos emergentes e lucros cessantes sofridos por pacientes, a CONTRATANTE e terceiros
interessados.
·-· 1
/
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4.16 A CONTRATADA é exclusivamente responsável, s,ób as penas da lei e demais penalidades previstas
neste instrumento: (a) pelos serviços.que venham a Sflr ~ontralados, respondendo integralmente por todos os
atos que vierem a ser pralica9os com culpa, doló: imperícia ou negligência de seus agentes; (b) pela
supervisão e coordenação da_s·iítividades levadas à efeito por seus agentes: (c) pelo pagamento de quaisquer
prejuízos, indenizações e/qt( quaisquer tipos d~ danos (inclusive danos morais) decorrentes de falhas e/ou
imperfeições na execução fuos serviços que afetem a CONTRATANTE, seus empregados, clientes, parceiros
comerciais e/ou terceiros.
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Parágrafo único. Fica desde já acordada a exclusão da CONTRATANTE de qualquer lide, em qualquer
processo civil, criminal ou ético movido por médicos ou pacientes em decorrência dos serviços objeto deste

instrumento.
4.17. A CONTRATADA deverá atender todas as legislações pertinentes ao serviço objeto deste instrumento,
as normas internas da CONTRATANTE, as resoluções do CFM e CRM, as Normas de Vigilância Sanitária, as
Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, em especial, a NR-32 do MTE.
4.18.
A CONTRATADA fica obrigada a substituir, a qualquer tempo, o profissional que a critério da
CONTRATANTE, não atenda ás necessidades da prestação de serviços aqui objetivadas.
4.19.

É vedada à CONTRATADA efetuar cobrança de quaisquer serviços prestados aos pacientes atendidos

em razão deste CONTRATO.
4.20.
A CONTRATADA deverá, se comprometer a fornecer indicadores de qualidade e performance
periodicamente, conforme solicitado com a CONTRATANTE, além de aderir a todos os processos de
certificação e acreditação assumidos pela CONTRATANTE.
4.21.

A CONTRATADA, quando pertinente, fica obrigada a entregar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da

data de assinatura deste instrumento cópia dos documentos abaixo relacionados:
•
Ficha de registro dos empregados ou Contrato de prestação de serviços dos prepostos;
•
ASO -Atestado de Saúde Ocupacional;
•
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
•
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
•
EPI, se for o caso;
•
Carteira de Vacinação com as vacinas pertinentes de acordo com a NR 32.
4.22. Além disso, deverá entregar mensalmente, o que for pertinente, juntamente com a fatura correspondente
ao serviço prestado no mês anterior:
• Guias de recolhimento previdenciário (GPS);
• Guias de recolhimento do FGTS;
• Informações Previdenciárias (GFIP);
• Folha de pagamento e comprovantes de pagamento;
• Declaração, por escrito, de ausência de empregados celetistas na prestação de serviços objeto deste
contrato e relação de prestadores médicos envolvidos na prestação;
• Comprovação de inscrição de autônomos na Prefeitura Municipal de São Paulo e INSS;
• Comprovante de pagamento dos honorários médicos devidos;
• Comprovante de recolhimento previdenciário e demais retenções, se pertinentes.
4.23. Caberá à CONTRATADA cooperar e participar de todos os programas e prêmios de controle de
qualidade que a CONTRATANTE venha a instituir ou participar, seja interno ou externo, disponibilizando
documentação atualizada pertinente a sua atividade, fornecendo materiais, adequando processos,
participando de treinamentos, entre outras ações que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE, bem
como fornecer eventuais relatórios ou justificativas relacionadas aos serviços prestados em razão deste
contrato à CONTRATANTE, quando solicitado.
4.24. Dar ciência imediata, e por escrito, •à ·êoN~~~ANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços, seja estes da...CÓNTRATAD_.~:;" de terceiros ou de profissionais da CONTRATANTE.
4.25. Prestar esclarecimentos qÚe lhe forem sol1c1tados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços.
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4.26. Reparar, corngIr, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.
4.27. Não haverá qualquer subordinação jurídica dos prepostos da CONTRATADA em relação aos prepostos
da CONTRATANTE, sendo que qualquer irregularidade será imediatamente informada ao representante legal
da CONTRATADA para providências.
4.28. A CONTRATADA não poderá utilizar-se do nome da CONTRATANTE, seus logotipos e marcas para
fins promocionais em qualquer tipo de mídia, impressos e semelhantes, sem a aprovação expressa da
CONTRATANTE, sujeitando-se às penalidades impostas, sendo elas penais e civis.
CLÁUSULA QUINTA-DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.1. Pela prestação de serviços objeto deste instrumento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para o plantão de 12 (doze) horas, independentemente do dia da
semana que for realizado.
5.1.1. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da CONTRATADA,
inclusive encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição de seus empregados, nada mais sendo
devido.

5.2. O período de apuração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE ocorrerá
necessariamente entre os dias 21 e 20 de cada mês.
5.2.1. A CONTRATADA deverá emitir, e entregar para a CONTRATANTE, a respectiva nota fiscal de
prestação de serviços em até 02 (dois) dias úteis contados da data de fechamento do mês, especificada na
cláusula anterior.
5.2.2. A CONTRATANTE, por sua vez, fará os pagamentos via depósito bancário ou boleto bancário,
mediante apresentação da nota fiscal, juntamente com cópia do relatório dos serviços prestados, no dia 15
(quinze) do mês subsequente à prestação dos serviços.
Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos mencionados ou incorreção da Nota Fiscal
acarretará na suspensão do pagamento até a regularização dos mesmos pela CONTRATADA, sem qualquer
ônus para CONTRATANTE.

5.3. A CONTRATANTE poderá compensar e descontar dos valores devidos à CONTRATADA, qualquer
importância que seja devida pela CONTRATADA a CONTRATANTE, sem prejuízo de qualquer penalidade a
que a CONTRATADA esteja sujeita, seja em virtude a,;- lei. normativos ou deste CONTRATO.
.

)

5.4. Fica expressamente vedada a/é;,,issão e negociaçã,;,ide qualquer duplicata com base (ou relacionada) ou
cessão de direitos creditórios nos /talares devidos pela CONTRATANTE sob o presente instrumento.

5.5.

A CONTRATANTE fará a, retenção tributária e previdenciária prevista em lei dos créditos devidos à
CONTRATADA.
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5.6. Os valores ora pactuados poderão ser reajustados, após 12 (doze) meses do início deste contrato, através
de negociação entre as partes e deverá ser firmado mediante termo aditivo assinado pelas partes. A
CONTRATADA deverá apresentar proposta de reajuste dos valores ora pactuados, 60 (sessenta) dias antes
da data do reajuste. Em algumas condições especiais, quando for comprovada a inviabilidade econômico
financeira da CONTRATADA na continuidade da prestação de serviços, novos valores poderão ser
repactuados.
CLÁUSULA SEXTA-DA CONFIDENCIALIDADE e DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. A CONTRATADA reconhece e obriga-se a manter confidenciais as "Informações Confidenciais" e/ou
"dados" fornecidos pela CONTRATANTE, não devendo ser divulgados aos empregados da mesma, exceto na
medida em que se fizerem necessários, nem utilizá-los para qualquer fim que não aquele referente à atividade
específica para o qual foram fornecidos, não devendo ainda ser divulgados pela CONTRATADA, para
quaisquer fins, a terceiros estranhos ao presente instrumento.
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA reconhece que todos os dados enviados pela CONTRATANTE
deverão ser estritamente salvaguardados e protegidos contra o uso ou a divulgação não autorizada pela
CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA praticará todos os atos apropriados para salvaguardar
todas as "Informações Confidenciais" e/ou "dados" indenizando a CONTRATANTE por quaisquer perdas
comprovadas pelo uso indevido de dados e/ou Informações Confidenciais por parte de seus empregados. A
CONTRATADA compromete-se, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais", a defender e fazer valer em favor da CONTRATANTE se necessário judicialmente, todos os
direitos da CONTRATANTE decorrentes deste instrumento ou previstos em lei, a fim de compensar a
CONTRATANTE por quaisquer danos comprovados oriundos de tal divulgação.
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo das demais medidas legais que possam ser tomadas, fica desde já
estabelecido que o descumprimento pela CONTRATADA do disposto neste instrumento implicará na
obrigação desta em indenizar a CONTRATANTE pelas perdas e danos comprovados.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA compromete-se e declara que: (1) quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais" não devolvidos a CONTRATANTE serão inutilizados ou destruídos de forma a não permitir sua
reutilização; e (li) todos os meios, que contenham ou transportem os dados e/ou "Informações Confidenciais"
deverão ser devolvidos a CONTRATANTE dentro do prazo estipulado entre as partes ou após conclusão do
serviço para o qual os mesmos foram utilizados.
Parágrafo Quarto. Quando da conclusão ou término da utilização de dados e/ou "Informações Confidenciais",
a CONTRATADA deverá eliminá-los imediatamente de seus arquivos internos. Quando da expiração do
presente instrumento, a CONTRATADA compromete-se a desfazer-se imediatamente de todos os dados
pertencentes à CONTRATANTE. O método adotado para eliminar esses dados será acordado posteriormente
entre as partes.
Parágrafo Quinto. lnobstante qualquer disposição em sentido contrário contida no presente Acordo, a
Informação Confidencial e/ou dados não incluirá informação que:
(a)
antes ou quando da revelação para as PARTES, já era de seu conhecimento, conforme comprovado
por escrito, exceto se tiver sido obtid~_deforma ilegal;
(b)
antes ou quando da r<,velâção pelas PART.ES, tornem-se de domínio público através de outro meio
que não seja por seu ato 0,9-,ó~issão;

(c)

i

sejam desenvol'(itias pelas PARTES, independentemente de qualquer Informação Confidencial

recebida; ou

(d)
as PARTES recebam de tercei_ros e que estes estejam livres para revelá-la, sem violar qualquer
obrigação legal.

\/

/
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6.2. Pelo presente Instrumento, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, em caráter irrevogável e
irretratável, de forma total e exclusiva, não só pela vigência deste Contrato, mas também pelo período máximo
permitido pela legislação vigente, o uso de todo e qualquer trabalho criado pela CONTRATADA para a
CONTRATANTE e os direitos patrimoniais de autor relativamente a todo e qualquer produto material e
intelectual, resultante deste Contrato.
Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE compromete-se a divulgar o nome do autor do projeto nos trabalhos
de divulgação do objeto deste instrumento.

Parágrafo segundo. As partes reconhecem expressamente que a cessão de direitos patrimoniais de autor ora
avençada é efetuada de forma onerosa, em contrapartida à remuneração garantida a CONTRATADA pelos
serviços objeto do presente Contrato, não podendo por esse motivo a CONTRATADA exigir o pagamento de
quaisquer outros valores, ainda que a título de ressarcimento de prejuízos causados, além dos valores pagos
sob este Instrumento.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá dar ciência das condições estipuladas nos itens supra, a todas
as pessoas eventualmente por ela envolvidas na prestação dos serviços, assumindo integralmente todos os
ônus, encargos e responsabilidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação.
CLÁUSULA SÉTIMA- DA AUDITORIA E CONTROLE
7.1. A avaliação dos serviços prestados será feita através de instrumento elaborado pela CONTRATANTE,
sendo que CONTRATANTE e CONTRATADA designarão prepostos para procederem periodicamente à
avaliação dos serviços executados, sem prejuízo do relatório mensal das atividades realizadas.

7.2. A auditoria dos serviços pela CONTRATANTE tem caráter de alinhamento entre as partes e identificação
de oportunidade de melhorias na prestação de serviços e não exonera nem diminui a completa

responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais ou aos
serviços prestados.
7.3. O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria da CONTRATADA terá livre acesso aos
locais de prestação do serviço.
7.4. Faculta-se à CONTRATANTE a verificação a qualquer tempo através de seus prepostos do andamento
dos serviços, podendo determinar à CONTRATADA as correções e providências que considerar necessária.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1.É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações inerentes ao

presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.

8.2.0 presente instrumento constitui o acordo integral entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
substituindo todos os acordos, promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações anteriores,
escritas ou verbais, entre as partes no que se refere ao objeto deste instrumento, a não ser que feito por
escrito e devidamente assinado pelas partes, nenhuma modificação, alteração, aditivo ou renúncia ao presente
contrato ou quaisquer disposições do mesmo, vinculará as partes contratantes.

8.3.A CONTRATADA responsabiliza-se em êãra!e,; irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações
trabalhistas e previdenciárias ou d~.-<ilÍ~lquer outr~ natureza, administrativa ou judicial, inclusive aquelas
decorrentes de acidente de trabalt:ic{ dos profissionafS por ela contratados, ou por seus sócios, bem como pelo
pagamento de indenizações, m,ulÍas, honorários ad\/ocatícios e custas processuais.
!

8.4.

A CONTRATADA c,6mpromete-se a tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou

Página 8 de 11

impedir qualquer incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses da CONTRATANTE,
doravante denominado conflitos de interesses, como por exemplo, mas não se limitando a: utilização das
instalações, equipamentos ou quaisquer outros bens ou direitos da CONTRATANTE para fins pessoais ou
ilícitos; utilização do tempo que contratualmente deveria ser dedicado a CONTRATANTE para fins diversos do
acordado; utilização ou permissão do uso por terceiros de tecnologias, metodologias e outras informações de
propriedade da CONTRATANTE ou tecnologias e metodologias desenvolvidas em conjunto pelas partes, a ela
licenciadas, desenvolvidas e/ou compartilhadas; o oferecimento de produtos ou serviços que atentem contra a
legislação vigente ou quando estes não estejam disponíveis ou quando não houver previsão de entrega ou
fornecimento, salvo mediante concordância expressa da CONTRATANTE. O conflito de interesses se dará
independentemente da existência de lesão a CONTRATANTE, bem como do recebimento de qualquer
vantagem ou ganho pela CONTRATADA ou por terceiro, que possa inclusive comprometer a continuidade da
execução deste CONTRATO.
8.5.0 presente contrato é de natureza estritamente civil, ficando estabelecido que nenhum vínculo
empregatício ou de qualquer natureza existirá entre uma das partes e os sócios, funcionários, contratados e/ou
prepostos da outra parte que, para todos os efeitos de direito, é e será a única empregadora/contratante,
recaindo sobre ela todas as obrigações e despesas legais ou contratuais, tais como com salários,
contribuições e encargos sociais, além de outras existentes, embora aqui não nomeadas, respondendo,
também, pelas eventuais multas aplicadas, bem como, por todas as ações administrativas, judiciais ou
extrajudiciais, propostas por seus sócios, funcionários, contratados e/ou prepostos, relacionadas ao presente
CONTRATO ou seu objeto. Fica, ainda, assegurado à parte prejudicada o direito de regresso contra a outra
parte, caso aquela venha a responder, isolada ou conjuntamente, por alguma condenação administrativa,
judicial ou extrajudicial, advinda do presente instrumento, cuja responsabilidade tenha sido assumida por esta
última. A inadimplência de uma das partes com referência aos encargos assumidos e estabelecidos neste
contrato, não transfere à outra parte a responsabilidade por sàu pagamento e/ ou cumprimento, nem poderá
onerar os serviços ou pagamentos, objeto deste CONTRATO.
8.6. As partes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento.
8.7. As partes declaram que se obrigam de boa-fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo, destarte,
vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o ora avençado.
8.8. As partes neste ato declaram que o presente contrato constituirá título executivo extrajudicial podendo ser
prontamente promovida a sua execução caso qualquer das partes incorrerem em inadimplência, nos termos
do artigo 784, inciso Ili do Código de Processo Civil.

8.9. As partes devem comunicar e respeitar os seguintes princípios com relação às suas interações: (a) não
fazer, prometer ou autorizar um pagamento corrupto direta ou indiretamente ou fornecer qualquer coisa de
valor a uma pessoa para influenciá-la a oferecer uma vantagem comercial inadequada; (b) não solicitar,
concordar em aceitar ou receber um pagamento direta ou indiretamente ou qualquer coisa de valor como
incentivo inadequado em suas atividades comerciais; (c) não fazer e ou promover qualquer concorrência
desleal e/ou parceria lesiva à concorrência com relação à outra parte, sendo que qualquer atividade que
prejudique à livre concorrência será considerada ilegal e inadequada.
8.10. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou

se comprometer a aceitar de quem quer que Si?ja, tantQPor conta própria quanto por meio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantâ9ens financéiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática il<jg"á(ou de corrupçã6 sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste Jbontrato, ou de oú'ira forma que não relacionada a este contrato, devendo
garantir, ainda, que seus prep~tos e colabora-dores ajam da mesma forma, sujeitando-se às penalidades
impostas, sendo elas penais e ci~is.
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8.11. As partes declaram e asseguram: (a) dispor e estar investida de todos os poderes e autorizações
necessárias, societários ou outros, para conduzir seus negócios, exercer o domínio sobre seus bens e para
assinar, contrair e cumprir todas as obrigações, nos termos do CONTRATO; (b) que a assinatura do presente
instrumento não constitui inadimplemento de nenhum contrato do qual seja parte, nem inadimplemento de
qualquer condição a ela imposta em virtude de lei ou contrato; (c) não praticou, pratica ou praticará condutas
em desacordo com a Lei n.º 12.846/13 e normas correlatas; (d) deu conhecimento e ciência a todas as
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na execução do objeto deste contrato das disposições da Lei n.º
12.846/13; (e) tem ciência das consequências passiveis e sanções aplicáveis em caso de violações à
Legislação de Combate à Corrupção em vigor.
8.11.1. As partes comprometem-se a dar ciência à outra parte, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas),
contados a partir da data em que tomar ciência da existência acerca de qualquer procedimento instaurado em
face diretores, empregados, administradores, prepostos, contratados, subcontratados e indicados, bem como
seus sócios e/ou qualquer terceiro por ela constituído para atuar em seu nome e/ou por sua conta e ordem na
execução do objeto do presente contrato, ou ainda em face da própria pessoa jurídica, visando a apuração de
fatos relacionados às práticas contrárias à Lei n. 0 12.846/13.
8.12. As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e serviços,
que: (a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que detém as
aprovações necessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele previstas; (b)
não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou
de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores
de produtos e de serviços; (c) não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e
serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário
noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; (d) não utilizam práticas de
discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas
não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
familiar ou estado gravídico; (e) comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a
prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à
legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como
dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas
Federal, Estaduais e Municipais.
8.13. A CONTRATADA declara que, (i) não possui, em seu quadro de soc,os, nenhum representante
enquadrado como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade
pública ou de partido político; (ii) seus administradores e/ ou gerentes não se tornarão funcionário público ou
empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou de partido político; e (iii)
qualquer nomeação que acarrete em alteração nos itens (i) e (ii) acima será imediatamente comunicada à
CONTRATANTE, podendo tal nomeação resultar na rescisão do contrato de pleno direito pela
CONTRATANTE.

----.

Parágrafo primeiro. Considera-se funcio,r1árió ·público qiem, embora transitoriamente ou sem remuneração,
exerce cargo, emprego ou função en:vóÍgão da admiQi~tração pública direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação institi;fda pelo poder público.
8.14. Ratifica-se o período de 21/10/2019 até a data de assinatura do presente instrumento.

'

'\
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8.15.
Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para discussão de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e

forma, na presença das testemunhas

lificadas para que produzam um só fim de direito.

Sã

aula, 30 d outubro de 2019.

ÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL Nº 1.765

Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro
lado,
FRANCIELE R MARCONATO FIGUEIREDO MEDICINA, com sede na Rua Carlos Ferrari, Nº 478,
Ferraropolis, Centro, na Cidade de Garça, Estado de São Paulo, CEP 17400-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº
35.812.264/0001-24, neste ato representada em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente
denominada CONTRATADA, tem entre si e justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços que
será regido por toda legislação aplicável à matéria e pelas cláusulas seguintes:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A CONTRATANTE é gestora do nosocômio denominado Hospital Geral do Grajaú, Hospital Público Estadual,
situado nesta capital no endereço identificado no preâmbulo acima.
A CONTRATADA presta serviços especializados na área da saúde, inclusive em ambiente hospitalar,
oferecendo serviços de qualificação e capacitação técnica dos serviços, contendo em seu quadro,
profissionais aptos para atuar nesta área.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos na especialidade de clinica médica (visitas, avaliações,
plantões e procedimentos cirúrgicos), para os setores de triagem da clinica médica, enfermaria de retaguarda
e pronto socorro do Hospital Geral do Grajaú, localizado no endereço constante no preâmbulo deste
instrumento e conforme Convite de prestação de serviços encaminhado para a CONTRATADA.
1.2. Faz também parte integrante deste instrumento a proposta comercial da CONTRATADA assinada em
06/04/2020, supletivamente. Existindo divergências entre os termos deste instrumento em conjunto com o
Convite e o que estiver estabelecido na proposta, prevalecerão sempre as condições definidas neste
instrumento, mesmo que a proposta contenha o "de acordo" da CONTRATANTE.
1.3. Os serviços serão prestados na proporção de 12 (doze) horas semanais, em escala de trabalho a ser
elaborada a aprovada pela CONTRATADA e CONTRATANTE. Esta escala de trabalho e a carga horária
poderao ser alteradas, quando houver necessidade da CONTRATADA, sendo elaborada nova escala de
trabalho a ser aprovada entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
1.4. A CONTRATADA deverá contar com profissionais especialistas na área de prestação de serviços deste
instrumento, sendo considerando para tanto a residência médica concluída na área de atuação e/ou título de
especialista.
1.5. Os serviços deverão ser prestados pelos sócios ou profissionais contratados pela CONTRATADA, e
atuarão para o cumprimento desta prestação de serviços.
1.6. Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE.
1.7. Todos os aparelhos e equipamentos necessários para a prestação deste serviço são de propriedade da
CONTRATANTE.
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1.8. CONTRATANTE fornecerá os insumos e materiais necessários para a realização desta prestação de
serviço e todo o suporte administrativo necessário.
1.9.A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos do Hospital Geral do
Grajaú, tais como receituários, atestados e formulários de uso em prontuário.
1.10. O controle desta prestação de serviços será feito através de relatório mensal das atividades executadas
pela CONTRATADA. Este relatório será avaliado e aprovado por profissional a ser designado pela
CONTRATANTE.
1.11. Os serviços serão prestados pelos sócios ou profissionais contratados pela CONTRATADA, que
atuarão para cumprimento do presente observados os critérios de qualificação técnica necessários ao
exercício da atividade, bem como os dias e horários de atendimento, sendo que a CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, solicitar a substituição de membro da equipe da CONTRATADA que não corresponda à
necessidade de produção ou qualidade do serviço.
1.12. As partes reconhecem a não existência
CONTRATANTE e por parte da CONTRATADA.

de exclusividade

na

prestação dos

serviços

à

1.13. A CONTRATADA declara para os fins deste CONTRATO, e sob as penas da lei, possuir todas as
condições necessárias para executar os serviços especificados neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

2.1. O presente CONTRATO terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 21/04/2020,
podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.
2.2. Poderão as partes rescindir imotivadamente o presente CONTRATO, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias à outra parte, sem incidência de quaisquer multas e/ou indenização ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e também sem qualquer ônus para a parte denunciante.
2.3. Este contrato será considerado imediatamente rescindido, independentemente de interpelação judicial, por
inadimplemento de qualquer de suas condições, podendo a parte inocente pleitear perdas e danos em
processo judicial. Poderá ainda ser considerado imediatamente rescindido havendo dissolução, pedido de
recuperação judicial, falência de qualquer das partes, ou ainda rescisão e/ou término do prazo de vigência do
contrato de gestão firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do
HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, sem qualquer ônus para as partes contratantes.
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Supervisionar os serviços contratados por meio de elementos designados pela própria CONTRATANTE.
3.2. Disponibilizar crachá de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA, bem como aventais de uso
exclusivo no ambiente hospitalar pelos médicos eleitos pela CONTRATADA para prestar serviços para a
CONTRATANTE. Os aventais e crachás são de uso exclusivo nas instalações da CONTRATANTE.
3.3. Comunicar por escrito qualquer falta ou deficiência identificados na prestação de serviços da
CONTRATADA.
3.4. Fornecer autorização de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA.
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3.5. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e
cumprindo suas obrigações estabelecidas em CONTRATO.
3.6. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que solicitados e que sejam relacionados à
natureza dos serviços executados.
CLÁUSULA QUARTA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das mencionadas no Convite parte integrante deste instrumento:
4.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços ora contratados diretamente ou por meio de agentes, com
autonomia técnica, sem prejuízo, no entanto, da responsabilidade contratual pela qualidade do serviço prestado.
Parágrafo primeiro. Para fins do presente CONTRATO, o termo AGENTE corresponde a todas as pessoas
que auxiliem ou trabalham para a CONTRATADA na prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO,
inclusive seus sócios, empregados, residentes, estagiários, consultores, colaboradores, prestadores de serviço
e demais prepostos que, de alguma forma, estejam juridicamente vinculados à CONTRATADA.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá informar por escrito os nomes dos profissionais que estarão
prestando serviços, bem como comprovar a competência e a especialidade do profissional para a prestação
do serviço objeto deste instrumento, mediante encaminhamento de currículo, da inscrição no Conselho
Regional de Medicina e dos respectivos diplomas e lilulos devidamente registrados e habilitados.
4.2. A CONTRATADA não poderá transferir obrigações e direitos oriundos do presente CONTRATO, nem
locar, emprestar ou ceder, no todo ou em parte, os serviços objeto deste instrumento.
4.3. A CONTRATADA deverá utilizar-se dos materiais e medicamentos padronizados pela CONTRATANTE.
4.4. CONTRATADA obriga-se, por si e seus AGENTES, a respeitar os regimentos, regulamentos e normas
internas da CONTRATANTE, bem como as resoluções e normas do CFM e CRM, e o código de ética médica.
4.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo para

nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie.

4.6. A CONTRATADA deverá proceder com todas as anotações e registros decorrentes do atendimento
prestado aos pacientes em prontuário, com a devida assinatura, data e carimbo do médico responsável pelo
atendimento, cuja guarda ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE.
4. 7.
Na execução dos serviços, a CONTRATADA observará todas as recomendações, regulamentos,
diretrizes, exigências e legislação que os disciplinam nas esferas federal, estadual ou municipal, bem como
aqueles elaborados por entidades profissionais e pela CONTRATANTE.
4.8.
A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela correta e adequada execução dos serviços,
com observância de todos os termos e condições previstos neste CONTRATO, observando em todas as fases
de tratamento e assistência aos pacientes os regulamentos, os códigos de ética médica, os manuais e a
legislação aplicável, bem como a boa técnica.
4.9. É vedada à CONTRATADA a utilização de técnicas ou recursos não reconhecidos ou não aprovados
pelas autoridades brasileiras, ressalvados os casos de Pesquisa Clínica, cuja aplicação deverá ser
previamente aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa Clínica e/ou pelo CONEP, com a devida
autorização da CONTRATANTE.
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4.10.
Na ocorrência de qualquer inadimplemento das obrigações da CONTRATADA previstas neste
CONTRATO, ou na hipótese de ocorrência de qualquer evento que possa originar tal inadimplemento, está
obrigada, a CONTRATADA, a informar imediatamente a CONTRATANTE o fato, prestando, ainda, os
necessários esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma.
Parágrafo único. O disposto na cláusula não isentará a CONTRATADA de quaisquer obrigações,
penalidades e responsabilidades civis, administrativas e criminais previstas em lei em razão dos fatos e
eventos relatados.
4.11. A CONTRATADA responde integralmente por: (a) todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários, previdenciários, securitários, indenizações e quaisquer outros valores ou obrigações que a
CONTRATADA tenha com seus agentes (conforme definido no parágrafo primeiro da cláusula 4.1) ou com
terceiros, inclusive pacientes, que decorram do presente CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, e (b) todos e quaisquer encargos e obrigações de natureza
tributária (incluindo, mas não se limitando a, pagamento de impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais,
quer sejam federais, estaduais ou municipais, entre outras) decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação
dos serviços, da própria existência da CONTRATADA, de suas propriedades e/ou demais atividades exercidas
pela CONTRATADA
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocatícios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações

mencionadas nesta cláusula, caso não seja acordada a exclusão da CONTRATANTE da lide a pedido da
CONTRATADA.
4.12. Deverá a CONTRATADA pagar pontual e integralmente os valores correspondentes ás obrigações
acima mencionadas, entregando a CONTRATANTE os comprovantes (ou cópias autenticadas dos mesmos,
se assim solicitado) do pagamento e cumprimento das dívidas e obrigações, se solicitado.
4.13. Na hipótese de descumprimento das obrigações descritas nesta seção, a CONTRATANTE poderá reter
o pagamento de quaisquer quantias por ele devidas à CONTRATADA. Os valores assim devidos não sofrerão
qualquer correção monetária ou acréscimo, a qualquer título.
4.14. A CONTRATADA deverá utilizar todos os mecanismos legalmente permitidos (inclusive processuais)
para manter a CONTRATANTE totalmente isenta e livre de quaisquer reclamações, demandas e ações que
venham a ser movidas por quaisquer de seus agentes, autoridades, agências governamentais e/ou terceiros,

que decorram - direta ou indiretamente - dos valores e obrigações mencionadas nesta seção.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocaticios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula e nas cláusulas anteriores.
4.15. A CONTRATADA responderá, em todos os momentos, por quaisquer lesões de direito (inclusive no
campo civil e criminal) advindas de comportamento doloso ou culposo de seus agentes, inclusive no que se
refere a eventuais danos emergentes e lucros cessantes sofridos por pacientes, a CONTRATANTE e terceiros
interessados.
4.16 A CONTRATADA é exclusivamente responsável, sob as penas da lei e demais penalidades previstas
neste instrumento: (a) pelos serviços que venham a ser contratados, respondendo integralmente por todos os
atos que vierem a ser praticados com culpa, dolo, imperícia ou negligência de seus agentes; (b) pela
supervisão e coordenação das atividades levadas a efeito por seus agentes; (c) pelo pagamento de quaisquer
prejuízos, indenizações e/ou quaisquer tipos de danos (inclusive danos morais) decorrentes de falhas e/ou
imperfeições na execução dos serviços que afetem a CONTRATANTE, seus empregados, clientes, parceiros
comerciais e/ou terceiros.
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Parágrafo único. Fica desde já acordada a exclusão da CONTRATANTE de qualquer lide, em qualquer

processo civil, criminal ou ético movido por médicos ou pacientes em decorrência dos serviços objeto deste
instrumento.
4.17. A CONTRATADA deverá atender todas as legislações pertinentes ao serviço objeto deste instrumento,
as normas internas da CONTRATANTE, as resoluções do CFM e CRM, as Normas de Vigilância Sanitária, as
Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, em especial, a NR-32 do MTE.
4.18.
A CONTRATADA fica obrigada a substituir, a qualquer tempo, o profissional que a critério da
CONTRATANTE, não atenda às necessidades da prestação de serviços aqui objetivadas.
4.19. É vedada à CONTRATADA efetuar cobrança de quaisquer serviços prestados aos pacientes atendidos
em razão deste CONTRATO.
4.20.
A CONTRATADA deverá, se comprometer a fornecer indicadores de qualidade e performance
periodicamente, conforme solicitado com a CONTRATANTE, além de aderir a todos os processos de
certificação e acreditação assumidos pela CONTRATANTE.
4.21. A CONTRATADA, quando pertinente, fica obrigada a entregar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data de assinatura deste instrumento cópia dos documentos abaixo relacionados:
•
Ficha de registro dos empregados ou Contrato de prestação de serviços dos prepostos;
•
ASO -Atestado de Saúde Ocupacional;
•
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
•
PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
•
EPI, se for o caso;
•

Carteira de Vacinação com as vacinas pertinentes de acordo com a NR 32.

4.22. Além disso, deverá entregar mensalmente, o que for pertinente, juntamente com a fatura correspondente
ao serviço prestado no mês anterior:
• Guias de recolhimento previdenciário (GPS);
• Guias de recolhimento do FGTS;
• Informações Previdenciárias (GFIP);
• Folha de pagamento e comprovantes de pagamento;
• Declaração, por escrito, de ausência de empregados celetistas na prestação de serviços objeto deste
contrato e relação de prestadores médicos envolvidos na prestação;
• Comprovação de inscrição de autônomos na Prefeitura Municipal de São Paulo e INSS;
• Comprovante de pagamento dos honorários médicos devidos;
• Comprovante de recolhimento previdenciário e demais retenções, se pertinentes.
4.23. Caberá à CONTRATADA cooperar e participar de todos os programas e prêmios de controle de
qualidade que a CONTRATANTE venha a instituir ou participar, seja interno ou externo, disponibilizando
documentação atualizada pertinente a sua atividade, fornecendo materiais, adequando processos,
participando de treinamentos, entre outras ações que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE, bem
como fornecer eventuais relatórios ou justificativas relacionadas aos serviços prestados em razão deste
contrato à CONTRATANTE, quando solicitado.
4.24. Dar ciência imediata, e por escrito, à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços, seja estes da CONTRATADA, de terceiros ou de profissionais da CONTRATANTE.
4.25. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços.
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4.26. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.
4.27. Não haverá qualquer subordinação jurídica dos prepostos da CONTRATADA em relação aos prepostos
da CONTRATANTE, sendo que qualquer irregularidade será imediatamente informada ao representante legal
da CONTRATADA para providências.
4.28. A CONTRATADA não poderá utilizar-se do nome da CONTRATANTE, seus logotipos e marcas para
fins promocionais em qualquer tipo de mídia, impressos e semelhantes, sem a aprovação expressa da
CONTRATANTE, sujeitando-se às penalidades impostas, sendo elas penais e civis.
CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.1. Pela prestação de serviços objeto deste instrumento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
de acordo com as modalidades de atendimento que englobam a especialidade de Clínica Médica, conforme
abaixo:
Para o plantão de 12 (doze) horas para atendimento na Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de
Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronta Socorro Adulto, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
b) Para o plantão de 12 (doze) horas na Emergência do Pronto Socorro Adulto, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
e) Para o plantão de 12 (doze) horas no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).
a)

5.1.1. Os plantões realizados no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórios, citado na alínea "e"
da cláusula 5.1 supra, ocorrerão enquanto perdurar o estado de emergência epidemiológica COVID-19.
5.1.2. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da CONTRATADA,
inclusive encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição de seus empregados, nada mais sendo
devido.
5.2. O período de apuração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE ocorrerá
necessariamente entre os dias 21 e 20 de cada mês.
5.2.1. A CONTRATADA deverá emitir, e entregar para a CONTRATANTE, a respectiva nota fiscal de
prestação de serviços em até 02 (dois) dias úteis contados da data de fechamento do mês, especificada na
cláusula anterior.
5.2.2. A CONTRATANTE, por sua vez, fará os pagamentos via depósito bancário ou boleto bancário,
mediante apresentação da nota fiscal, juntamente com cópia do relatório dos serviços prestados, no dia 15
(quinze) do mês subsequente à prestação dos serviços.
Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos mencionados ou incorreção da Nota Fiscal
acarretará na suspensão do pagamento até a regularização dos mesmos pela CONTRATADA, sem qualquer
ônus para CONTRATANTE.

5.3. A CONTRATANTE poderá compensar e descontar dos valores devidos à CONTRATADA, qualquer
importância que seja devida pela CONTRATADA a CONTRATANTE, sem prejuízo de qualquer penalidade a
que a CONTRATADA esteja sujeita, seja em virtude de lei, normativos ou deste CONTRATO.

5.4. Fica expressamente vedada a emissão e negociação de qualquer duplicata com base (ou r ~ a ) ou
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cessão de direitos creditórios nos valores devidos pela CONTRATANTE sob o presente instrumento.

5.5.
A CONTRATANTE fará a retenção tributária e previdenciária prevista em lei dos créditos devidos à
CONTRATADA.
5.6. Os valores ora pactuados poderão ser reajustados, após 12 (doze) meses do início deste contrato, através
de negociação entre as partes e deverá ser firmado mediante termo aditivo assinado pelas partes. A
CONTRATADA deverá apresentar proposta de reajuste dos valores ora pactuados, 60 (sessenta) dias antes
da data do reajuste. Em algumas condições especiais, quando for comprovada a inviabilidade econômico
financeira da CONTRATADA na continuidade da prestação de serviços, novos valores poderão ser
repactuados.
CLÁUSULA SEXTA- DA CONFIDENCIALIDADE e DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. A CONTRATADA reconhece e obriga-se a manter confidenciais as "Informações Confidenciais" e/ou
"dados" fornecidos pela CONTRATANTE, não devendo ser divulgados aos empregados da mesma, exceto na
medida em que se fizerem necessários, nem utilizá-los para qualquer fim que não aquele referente à atividade
específica para o qual foram fornecidos, não devendo ainda ser divulgados pela CONTRATADA, para
quaisquer fins, a terceiros estranhos ao presente instrumento.
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA reconhece que todos os dados enviados pela CONTRATANTE
deverão ser estritamente salvaguardados e protegidos contra o uso ou a divulgação não autorizada pela
CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA praticará todos os atos apropriados para salvaguardar
todas as "Informações Confidenciais" e/ou "dados" indenizando a CONTRATANTE por quaisquer perdas
comprovadas pelo uso indevido de dados e/ou Informações Confidenciais por parte de seus empregados. A
CONTRATADA compromete-se, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais", a defender e fazer valer em favor da CONTRATANTE se necessário judicialmente, todos os
direitos da CONTRATANTE decorrentes deste instrumento ou previstos em lei, a fim de compensar a
CONTRATANTE por quaisquer danos comprovados oriundos de tal divulgação.
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo das demais medidas legais que possam ser tomadas, fica desde já
estabelecido que o descumprimento pela CONTRATADA do disposto neste instrumento implicará na
obrigação desta em indenizar a CONTRATANTE pelas perdas e danos comprovados.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA compromete-se e declara que: (1) quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais" não devolvidos a CONTRATANTE serão inutilizados ou destruídos de forma a não permitir sua
reutilização; e (li) todos os meios, que contenham ou transportem os dados e/ou "Informações Confidenciais"
deverão ser devolvidos a CONTRATANTE dentro do prazo estipulado entre as partes ou após conclusão do
serviço para o qual os mesmos foram utilizados.
Parágrafo Quarto. Quando da conclusão ou término da utilização de dados e/ou "Informações Confidenciais",
a CONTRATADA deverá eliminá-los imediatamente de seus arquivos internos. Quando da expiração do
presente instrumento, a CONTRATADA compromete-se a desfazer-se imediatamente de todos os dados
pertencentes à CONTRATANTE. O método adotado para eliminar esses dados será acordado posteriormente
entre as partes.
Parágrafo Quinto. lnobstante qualquer disposição em sentido contrário contida no presente Acordo, a
Informação Confidencial e/ou dados não incluirá informação que:
(a)
antes ou quando da revelação para as PARTES, já era de seu conhecimento, conforme comprovado
por escrito, exceto se tiver sido obtida de forma ilegal;
(b)
antes ou quando da revelação pelas PARTES, tornem-se de domínio público através de outro meio
que não seja por seu ato ou omissão;
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(c)
sejam desenvolvidas pelas PARTES, independentemente de qualquer Informação Confidencial
recebida; ou
(d)
as PARTES recebam de terceiros e que estes estejam livres para revelá-la, sem violar qualquer
obrigação legal.
6.2. Pelo presente Instrumento, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, em caráter irrevogável e
irretratável, de forma total e exclusiva, não só pela vigência deste Contrato, mas também pelo período máximo
permitido pela legislação vigente, o uso de todo e qualquer trabalho criado pela CONTRATADA para a
CONTRATANTE e os direitos patrimoniais de autor relativamente a todo e qualquer produto material e
intelectual, resultante deste Contrato.
Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE compromete-se a divulgar o nome do autor do projeto nos trabalhos
de divulgação do objeto deste instrumento.
Parágrafo segundo. As partes reconhecem expressamente que a cessão de direitos patrimoniais de autor ora
avençada é efetuada de forma onerosa, em contrapartida à remuneração garantida a CONTRATADA pelos
serviços objeto do presente Contrato, não podendo por esse motivo a CONTRATADA exigir o pagamento de
quaisquer outros valores, ainda que a titulo de ressarcimento de prejuízos causados, além dos valores pagos
sob este Instrumento.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá dar ciência das condições estipuladas nos itens supra, a todas
as pessoas eventualmente por ela envolvidas na prestação dos serviços, assumindo integralmente todos os
ônus, encargos e responsabilidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUDITORIA E CONTROLE

7.1. A avaliação dos serviços prestados será feita através de instrumento elaborado pela CONTRATANTE,

sendo que CONTRATANTE e CONTRATADA designarão prepostos para procederem periodicamente à

avaliação dos serviços executados, sem prejuízo do relatório mensal das atividades realizadas.

7.2. A auditoria dos serviços pela CONTRATANTE tem caráter de alinhamento entre as partes e identificação
de oportunidade de melhorias na prestação de serviços e não exonera nem diminuí a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais ou aos
serviços prestados.
7.3. O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria da CONTRATADA terá livre acesso aos
locais de prestação do serviço.
7.4. Faculta-se à CONTRATANTE a verificação a qualquer tempo através de seus prepostos do andamento
dos serviços, podendo determinar à CONTRATADA as correções e providências que considerar necessária.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações inerentes ao
presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.
8.2.0 presente instrumento constitui o acordo integral entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
substituindo todos os acordos, promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações anteriores,
escritas ou verbais, entre as partes no que se refere ao objeto deste instrumento, a não ser que feito por

escrito e devidamente assinado pelas partes, nenhuma modificação, alteração, aditivo ou renúncia ao presente
contrato ou quaisquer disposições do mesmo, vinculará as partes contratantes.
8.3.A CONTRATADA responsabiliza-se em caráter irretratável e irrevogável, por
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trabalhistas e previdenciárias ou de qualquer outra natureza, administrativa ou judicial, inclusive aquelas

decorrentes de acidente de trabalho, dos profissionais por ela contratados, ou por seus sócios, bem como pelo
pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios e custas processuais.

8.4.
A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou
impedir qualquer incompatibilidade ou confiito com outros serviços ou com interesses da CONTRATANTE,
doravante denominado conflitos de interesses, como por exemplo, mas não se limitando a: utilização das

instalações, equipamentos ou quaisquer outros bens ou direitos da CONTRATANTE para fins pessoais ou
ilícitos; utilização do tempo que contratualmente deveria ser dedicado a CONTRATANTE para fins diversos do
acordado; utilização ou permissão do uso por terceiros de tecnologias, metodologias e outras informações de
propriedade da CONTRATANTE ou tecnologias e metodologias desenvolvidas em conjunto pelas partes, a ela

licenciadas, desenvolvidas e/ou compartilhadas; o oferecimento de produtos ou serviços que atentem contra a

legislação vigente ou quando estes não estejam disponíveis ou quando não houver previsão de entrega ou
fornecimento, salvo mediante concordância expressa da CONTRATANTE. O confiito de interesses se dará
independentemente da existência de lesão a CONTRATANTE, bem como do recebimento de qualquer
vantagem ou ganho pela CONTRATADA ou por terceiro, que possa inclusive comprometer a continuidade da
execução deste CONTRATO.
8.5.0 presente contrato é de natureza estritamente civil, ficando estabelecido que nenhum vínculo
empregatício ou de qualquer natureza existirá entre uma das partes e os sócios, funcionários, contratados e/ou

prepostos da outra parte que, para todos os efeitos de direito, é e será a única empregadora/contratante,
recaindo sobre ela todas as obrigações e despesas legais ou contratuais, tais como com salários,
contribuições e encargos sociais, além de outras existentes, embora aqui não nomeadas, respondendo,

também, pelas eventuais multas aplicadas, bem como, por todas as ações administrativas, judiciais ou

extrajudiciais, propostas por seus sócios, funcionários, contratados e/ou prepostos, relacionadas ao presente

CONTRATO ou seu objeto. Fica, ainda, assegurado à parte prejudicada o direito de regresso contra a outra
parte, caso aquela venha a responder, isolada ou conjuntamente, por alguma condenação administrativa,
judicial ou extrajudicial, advinda do presente instrumento, cuja responsabilidade tenha sido assumida por esta
última. A inadimplência de uma das partes com referência aos encargos assumidos e estabelecidos neste
contrato, não transfere à outra parte a responsabilidade por seu pagamento e/ ou cumprimento, nem poderá
onerar os serviços ou pagamentos, objeto deste CONTRATO.
8.6. As partes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento.
8.7. As partes declaram que se obrigam de boa-fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo, destarte,
vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o ora avençado.

8.8. As partes neste ato declaram que o presente contrato constituirá título executivo extrajudicial podendo ser
prontamente promovida a sua execução caso qualquer das partes incorrerem em inadimplência, nos termos

do artigo 784, inciso Ili do Código de Processo Civil.

8.9. As partes devem comunicar e respeitar os seguintes princípios com relação às suas interações: (a) não
fazer, prometer ou autorizar um pagamento corrupto direta ou indiretamente ou fornecer qualquer coisa de

valor a uma pessoa para influenciá-la a oferecer uma vantagem comercial inadequada; (b) não solicitar,
concordar em aceitar ou receber um pagamento direta ou indiretamente ou qualquer coisa de valor como
incentivo inadequado em suas atividades comerciais; (c) não fazer e ou promover qualquer concorrência
desleal e/ou parceria lesiva à concorrência com relação à outra parte, sendo que qualquer atividade que
prejudique à livre concorrência será considerada ilegal e inadequada.

8.10. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou
se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prállca ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seJa de forma direta ou
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indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, sujeitando-se às penalidades
impostas, sendo elas penais e civis.
8.11. As partes declaram e asseguram: (a) dispor e estar investida de todos os poderes e autorizações
necessárias, societários ou outros, para conduzir seus negócios, exercer o domínio sobre seus bens e para
assinar, contrair e cumprir todas as obrigações, nos termos do CONTRATO; (b) que a assinatura do presente
instrumento não constitui inadimplemento de nenhum contrato do qual seja parte, nem inadimplemento de
qualquer condição a ela imposta em virtude de lei ou contrato; (c) não praticou, pratica ou praticará condutas
em desacordo com a Lei n.º 12.846/13 e normas correlatas; (d) deu conhecimento e ciência a todas as
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na execução do objeto deste contrato das disposições da Lei n.º
12.846/13; (e) tem ciência das consequências possíveis e sanções aplicáveis em caso de violações à

Legislação de Combate à Corrupção em vigor.

8.11.1. As partes comprometem-se a dar ciência à outra parte, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas),
contados a partir da data em que tomar ciência da existência acerca de qualquer procedimento instaurado em
face diretores, empregados, administradores, prepostos, contratados, subcontratados e indicados, bem como
seus sócios e/ou qualquer terceiro por ela constituído para atuar em seu nome e/ou por sua conta e ordem na
execução do objeto do presente contrato, ou ainda em face da própria pessoa jurídica, visando a apuração de
fatos relacionados às práticas contrárias à Lei n. 0 12.846/13.
8.12. As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e serviços,
que: (a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que detém as
aprovações necessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele previstas; (b)
não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou
de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores
de produtos e de seiviços; (e) não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e
serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário
noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; (d) não utilizam práticas de
discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas
não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
familiar ou estado gravídico; (e) comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a
prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à

legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como

dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas

Federal, Estaduais e Municipais.

8.13. A CONTRATADA declara que, (i) não possui, em seu quadro de soc,os, nenhum representante
enquadrado como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade
pública ou de partido político; (ii) seus administradores e/ ou gerentes não se tornarão funcionário público ou
empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou de partido político; e (iii)
qualquer nomeação que acarrete em alteração nos itens (i) e (ii) acima será imediatamente comunicada à
CONTRATANTE, podendo tal nomeação resultar na rescisão do contrato de pleno direito pela
CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro. Considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração,
exerce cargo, emprego ou função em órgão da administração pública direta, sociedade de economia mista,

empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.
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8.14. Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para discussão de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento.
E, por estarem assim, justos e contrat os, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas q a ·ficadas para que produzam um só fim de direito.
abril de 2020.
/::t=~----;~!$Olíl Alcantara Antunes

Di tor Executivo
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INSTITUTO DE RESP

RIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO
JAÚ

Testemunhas:

Oeise Baungartner
Coord. Núcleo de Informações

~SSL-Hmmltal Geral do Grala(I
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL Nº 1.806
Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS- UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmenteip_or CONTRATANTE, e de outro
lado,
CLINICA ITUANA LTDA, com sede na Rua Joaquim Bernades Borges, Nº 399, Vila Nova, na Cidade de ltu,
Estado de São Paulo, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.233.360/0001-01, neste ato
representada em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente denominada CONTRATADA,
tem entre si e justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços que será regido por toda
legislação aplicável à matéria e pelas cláusulas seguintes:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A CONTRATANTE é gestora do nosocômio denominado Hospital Geral do Grajaú, Hospital Público Estadual,
situado nesta capital no endereço identificado no preâmbulo acima.
A CONTRATADA presta serviços especializados na área da saúde, inclusive em ambiente hospitalar,
oferecendo serviços de qualificação e capacitação técnica dos serviços, contendo em seu quadro,
profissionais aptos para atuar nesta área.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos na especialidade de clínica médica, para os setores de

triagem da clínica médica, enfermaria de retaguarda e emergência do pronto socorro adulto, enfermaria de
clínica médica e consultório de atendimento às síndromes respiratórias do Hospital Geral do Grajaú, localizado
no endereço constante no preâmbulo deste instrumento e conforme Convite de prestação de serviços
encaminhado para a CONTRATADA.

1.2. Faz também parte integrante deste instrumento a proposta comercial da CONTRATADA assinada em
08/06/2020, supletivamente. Existindo divergências entre os termos deste instrumento em conjunto com o
Convite e o que estiver estabelecido na proposta, prevalecerão sempre as condições definidas neste
instrumento, mesmo que a proposta contenha o "de acordo" da CONTRATANTE.

1.3. Os serviços serão prestados na proporção de 12 (doze) horas semanais, em escala de trabalho a ser
elaborada a aprovada pela CONTRATADA e CONTRATANTE. Esta escala de trabalho e a carga horária
poderão ser alteradas, quando houver necessidade da CONTRATADA, sendo elaborada nova escala de
trabalho a ser aprovada entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
1.4. A CONTRATADA deverá contar com profissionais especialistas na área de prestação de serviços deste
instrumento, sendo considerando para tanto a residência médica concluída na área de atuação e/ou título de
especialista.

1.5. Os serviços deverão ser prestados p~l9s sócios º':li profissionais contratados pela CONTRATADA, e
atuarão para o cumprimento desta pre$tação de serviço,&:"
__
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1.6. Os serviços serão prest~,dós nas dependêr:iciás da CONTRATANTE.
/~/,.,.

.

1.7. Todos os aparelhos/e equipamentos necessários para a prestação deste serviço são de propriedade da
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1.8. CONTRATANTE fornecerá os insumos e materiais necessários para a realização desta prestação de
serviço e todo o suporte administrativo necessário.
1.9.A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos do Hospital Geral do
Grajaú, tais como receituários, atestados e formulários de uso em prontuário.
1. 1O. O controle desta prestação de serviços será feito através de relatório mensal das atividades executadas
pela CONTRATADA. Este relatório será avaliado e aprovado por profissional a ser designado pela
CONTRATANTE.
1.11. Os serviços serão prestados pelos socIos ou profissionais contratados pela CONTRATADA, que
atuarão para cumprimento do presente observados os critérios de qualificação técnica necessários ao
exercício da atividade, bem como os dias e horários de atendimento, sendo que a CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, solicitar a substituição de membro da equipe da CONTRATADA que não corresponda à
necessidade de produção ou qualidade do serviço.
1.12. As partes reconhecem a não existência
CONTRATANTE e por parte da CONTRATADA.

de exclusividade

na

prestação

dos serviços

à

1.13. A CONTRATADA declara para os fins deste CONTRATO, e sob as penas da lei, possuir todas as
condições necessárias para executar os serviços especificados neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

2.1. O presente CONTRATO terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 09/06/2020,
podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.
2.2. Poderão as partes rescindir imotivadamente o presente CONTRATO, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias à outra parte, sem incidência de quaisquer multas e/ou indenização ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e também sem qualquer ônus para a parte denunciante.
2.3. Este contrato será considerado imediatamente rescindido, independentemente de interpelação judicial, por
inadimplemento de qualquer de suas condições, podendo a parte inocente pleitear perdas e danos em
processo judicial. Poderá ainda ser considerado imediatamente rescindido havendo dissolução, pedido de
recuperação judicial, falência de qualquer das partes, ou ainda rescisão e/ou término do prazo de vigência do
contrato de gestão firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do
HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ, sem qualquer ônus para as partes contratantes.
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Supervisionar os serviços contratados por meio de elementos designados pela própria CONTRATANTE.
3.2. Disponibilizar crachá de acesso às áreas de atuação da CONTRATADA, bem como aventais de uso
exclusivo no ambiente hospitalar pelos médicos eleitos pela CONTRATADA para prestar serviços para a
CONTRATANTE. Os aventais e crachás são de uso exdµsivo nas instalações da CONTRATANTE.
/

j

3.3. Comunicar por escrito _qualqÚer falta ou /,dêficiência identificados na prestação de serviços da
CONTRATADA.
,.,,,,-

/
3.4. Fornecer autorizáção
de acesso às.áreas
de atuação da CONTRATADA.
i
,/·
.•
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3.5. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e
cumprindo suas obrigações estabelecidas em CONTRATO.
3.6. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que solicitados e que sejam relacionados à
natureza dos serviços executados.
CLÁUSULA QUARTA- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das mencionadas no Convite parte integrante deste instrumento:
4.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços ora contratados diretamente ou por meio de agentes, com
autonomia técnica, sem prejuízo, no entanto, da responsabilidade contratual pela qualidade do serviço prestado.
Parágrafo primeiro. Para fins do presente CONTRATO, o termo AGENTE corresponde a todas as pessoas
que auxiliem ou trabalham para a CONTRATADA na prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO,
inclusive seus sócios, empregados, residentes, estagiários, consultores, colaboradores, prestadores de serviço
e demais prepostos que, de alguma forma, estejam juridicamente vinculados à CONTRATADA.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá informar por escrito os nomes dos profissionais que estarão
prestando serviços, bem como comprovar a competência e a especialidade do profissional para a prestação
do serviço objeto deste instrumento, mediante encaminhamento de currículo, da inscrição no Conselho
Regional de Medicina e dos respectivos diplomas e títulos devidamente registrados e habilitados.
4.2. A CONTRATADA não poderá transferir obrigações e direitos oriundos do presente CONTRATO, nem
locar, emprestar ou ceder, no todo ou em parte, os serviços objeto deste instrumento.
4.3. A CONTRATADA deverá utilizar-se dos materiais e medicamentos padronizados pela CONTRATANTE.
4.4. CONTRATADA obriga-se, por si e seus AGENTES, a respeitar os regimentos, regulamentos e normas
internas da CONTRATANTE, bem como as resoluções e normas do CFM e CRM, e o código de ética médica.
4.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo para
nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie.
4.6. A CONTRATADA deverá proceder com todas as anotações e registros decorrentes do atendimento
prestado aos pacientes em prontuário, com a devida assinatura, data e carimbo do médico responsável pelo
atendimento, cuja guarda ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE.
4.7.
Na execução dos serviços, a CONTRATADA observará todas as recomendações, regulamentos,
diretrizes, exigências e legislação que os disciplinam nas esferas federal, estadual ou municipal, bem como
aqueles elaborados por entidades profissionais e pela CONTRATANTE.
4.8.
A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela correta e adequada execução dos serviços,
com observância de todos os termos e condições previstos neste CONTRATO, observando em todas as fases
de tratamento e assistência aos pacientes os regulamentos, os códigos de ética médica, os manuais e a
legislação aplicável, bem como a boa técnica.
4.9. É vedada à CONTRATAD.t\,a utilização de iéênfas ou recursos não reconhecidos ou não aprovados
pelas autoridades brasile.iras, ressalvados os casps de Pesquisa Clínica, cuja aplicação deverá ser
previamente aprovadw"tíor um Comitê de Ética,.,.,é~ Pesquisa Clínica e/ou pelo CONEP, com a devida
autorização da CQN'íRAT ANTE.
__.,,/
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4.10.
Na ocorrência de qualquer inadimplemento das obrigações da CONTRATADA previstas neste
CONTRATO, ou na hipótese de ocorrência de qualquer evento que possa originar tal inadimplemento, está
obrigada, a CONTRATADA, a informar imediatamente a CONTRATANTE o fato, prestando, ainda, os
necessários esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma.
Parágrafo único. O disposto na cláusula não isentará a CONTRATADA de quaisquer obrigações,
penalidades e responsabilidades civis, administrativas e criminais previstas em lei em razão dos fatos e
eventos relatados.
4.11. A CONTRATADA responde integralmente por: (a) todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários, previdenciários, securitários, indenizações e quaisquer outros valores ou obrigações que a
CONTRATADA tenha com seus agentes (conforme definido no parágrafo primeiro da cláusula 4.1) ou com
terceiros, inclusive pacientes, que decorram do presente CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, e (b) todos e quaisquer encargos e obrigações de natureza
tributária (incluindo, mas não se limitando a, pagamento de impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais,
quer sejam federais, estaduais ou municipais, entre outras) decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação
dos serviços, da própria existência da CONTRATADA, de suas propriedades e/ou demais atividades exercidas
pela CONTRATADA.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocatícios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula, caso não seja acordada a exclusão da CONTRATANTE da lide a pedido da
CONTRATADA.
4.12. Deverá a CONTRATADA pagar pontual e integralmente os valores correspondentes às obrigações
acima mencionadas, entregando a CONTRATANTE os comprovantes (ou cópias autenticadas dos mesmos,
se assim solicitado) do pagamento e cumprimento das dívidas e obrigações, se solicitado.
4.13. Na hipótese de descumprimento das obrigações descritas nesta seção, a CONTRATANTE poderá reter
o pagamento de quaisquer quantias por ele devidas à CONTRATADA. Os valores assim devidos não sofrerão
qualquer correção monetária ou acréscimo, a qualquer título.
4.14. A CONTRATADA deverá utilizar todos os mecanismos legalmente permitidos (inclusive processuais)
para manter a CONTRATANTE totalmente isenta e livre de quaisquer reclamações, demandas e ações que
venham a ser movidas por quaisquer de seus agentes, autoridades, agências governamentais e/ou terceiros,
que decorram - direta ou indiretamente - dos valores e obrigações mencionadas nesta seção.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocatícios) e pagamentos por ele incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta cláusula e nas cláusulas anteriores.
4.15. A CONTRATADA responderá, em todos os momentos, por quaisquer lesões de direito (inclusive no
campo civil e criminal) advindas de comportamento doloso ou culposo de seus agentes, inclusive no que se
refere a eventuais danos emergentes e lucros cessantes sofridos por pacientes, a CONTRATANTE e terceiros
interessados.
4.16 A CONTRATADA é exclusivamente re~ponsável, sob as penas da lei e demais penalidades previstas
neste instrumento: (a) pelos serviços que venham a ser contratados, respondendo integralmente por todos os
atos que vierem a ser praticados com culpa, dolc~,/imperícia ou negligência de seus agentes; (b) pela
supervisão e coordenação das atividades levadas__aêfeito por seus agentes; (c) pelo pagamento de quaisquer
prejuízos, indenizações e/ou quaisquer tipos_ dê danos (inclusive danos morais) decorrentes de falhas e/ou
imperfeições na execução dos serviçosquéafetem a CONTRATANTE, seus empregados, clientes, parceiros
comerciais e/ou terceiros.
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Parágrafo único. Fica desde já acordada a exclusão da CONTRATANTE de qualquer lide, em qualquer
processo civil, criminal ou ético movido por médicos ou pacientes em decorrência dos serviços objeto deste
instrumento.

4.17. A CONTRATADA deverá atender todas as legislações pertinentes ao serviço objeto deste instrumento,
as normas internas da CONTRATANTE, as resoluções do CFM e CRM, as Normas de Vigilância Sanitária, as
Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, em especial, a NR-32 do MTE.
4.18.
A CONTRATADA fica obrigada a substituir, a qualquer tempo, o profissional que a critério da
CONTRATANTE, não atenda às necessidades da prestação de serviços aqui objetivadas.
4.19. É vedada à CONTRATADA efetuar cobrança de quaisquer serviços prestados aos pacientes atendidos
em razão deste CONTRATO.
4.20.
A CONTRATADA deverá, se comprometer a fornecer indicadores de qualidade e performance
periodicamente, conforme solicitado com a CONTRATANTE, além de aderir a todos os processos de
certificação e acreditação assumidos pela CONTRATANTE.
4.21. A CONTRATADA, quando pertinente, fica obrigada a entregar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data de assinatura deste instrumento cópia dos documentos abaixo relacionados:
•
Ficha de registro dos empregados ou Contrato de prestação de serviços dos prepostos;
•
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional;
•
PCMSO- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
•
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
•
EPI, se for o caso;
•
Carteira de Vacinação com as vacinas pertinentes de acordo com a NR 32.
4.22. Além disso, deverá entregar mensalmente, o que for pertinente, juntamente com a fatura correspondente
ao serviço prestado no mês anterior:
• Guias de recolhimento previdenciário (GPS);
• Guias de recolhimento do FGTS;
• Informações Previdenciárias (GFIP);
• Folha de pagamento e comprovantes de pagamento;
• Declaração, por escrito, de ausência de empregados celetistas na prestação de serviços objeto deste
contrato e relação de prestadores médicos envolvidos na prestação;
• Comprovação de inscrição de autônomos na Prefeitura Municipal de São Paulo e INSS;
• Comprovante de pagamento dos honorários médicos devidos;
• Comprovante de recolhimento previdenciário e demais retenções, se pertinentes.
4.23. Caberá à CONTRATADA cooperar e participar de todos os programas e prêmios de controle de
qualidade que a CONTRATANTE venha a instituir ou participar, seja interno ou externo, disponibilizando
documentação atualizada pertinente a sua atividade, fornecendo materiais, adequando processos,
participando de treinamentos, entre outras ações que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE, bem
como fornecer eventuais relatórios ou justificativas relacionadas aos serviços prestados em razão deste
contrato à CONTRATANTE, quando solicitado.
4.24. Dar ciência imediata, e por escrito, à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços, sejaestés da CONTRATADA,A~e terceiros ou de profissionais da CONTRATANTE.
,·'
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4.26. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.
4.27. Não haverá qualquer subordinação jurídica dos prepostos da CONTRATADA em relação aos prepostos
da CONTRATANTE, sendo que qualquer irregularidade será imediatamente informada ao representante legal
da CONTRATADA para providências.
4.28. A CONTRATADA não poderá utilizar-se do nome da CONTRATANTE, seus logotipos e marcas para
fins promocionais em qualquer tipo de mídia, impressos e semelhantes, sem a aprovação expressa da
CONTRATANTE, sujeitando-se às penalidades impostas, sendo elas penais e civis.
CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.1. Pela prestação de serviços objeto deste instrumento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
de acordo com as modalidades de atendimento que englobam a especialidade de Clínica Médica, conforme
abaixo:
a} Para o plantão de 12 (doze} horas para atendimento na Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de
Retaguarda do Pronto Socorro Adulto e Enfermaria de Clínica Médica, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
b} Para o plantão de 12 (doze} horas na Emergência do Pronto Socorro Adulto, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
c} Para o plantão de 12 (doze} horas no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).
5.1.1. Os plantões realizados no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórios, citado na alínea "c"
da cláusula 5.1 supra, ocorrerão enquanto perdurar o estado de emergência epidemiológica COVID-19.

5.1.2. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da CONTRATADA,
inclusive encargos tributários e previdenciários, transporte e refeição de seus empregados, nada mais sendo
devido.
5.2. O período de apuração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE ocorrerá
necessariamente entre os dias 21 e 20 de cada mês.
5.2.1. A CONTRATADA deverá emitir, e entregar para a CONTRATANTE, a respectiva nota fiscal de
prestação de serviços em até 02 (dois) dias úteis contados da data de fechamento do mês, especificada na
cláusula anterior.
5.2.2. A CONTRATANTE, por sua vez, fará os pagamentos via depósito bancário ou boleto bancário,
mediante apresentação da nota fiscal, juntamente com cópia do relatório dos serviços prestados, no dia 15
(quinze) do mês subsequente à prestação dos serviços.
Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos mencionados ou incorreção da Nota Fiscal
acarretará na suspensão do pagamento até a regularização dos mesmos pela CONTRATADA, sem qualquer
ônus para CONTRATANTE.
·"·
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5.3. A CONTRATANTE/poderá compensar ...-cfescontar dos valores devidos à CONTRATADA, qualquer
importância que seja d~vida pela CONTRAJ:ADA a CONTRATANTE, sem prejuízo de qualquer penalidade a
que a CONTRATADA ~steja sujeita, s~ja é~ virtude de lei, normativos ou deste CONTRATO.
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5.4. Fica expressamente vedada a emissão e negociação de qualquer duplicata com base (ou relacionada) ou
cessão de direitos creditórios nos valores devidos pela CONTRATANTE sob o presente instrumento.
5.5.
A CONTRATANTE fará a retenção tributária e previdenciária prevista em lei dos créditos devidos à
CONTRATADA.
5.6. Os valores ora pactuados poderão ser reajustados, após 12 (doze) meses do início deste contrato, através
de negociação entre as partes e deverá ser firmado mediante termo aditivo assinado pelas partes. A
CONTRATADA deverá apresentar proposta de reajuste dos valores ora pactuados, 60 (sessenta) dias antes
da data do reajuste. Em algumas condições especiais, quando for comprovada a inviabilidade econômico
financeira da CONTRATADA na continuidade da prestação de serviços, novos valores poderão ser
repactuados.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE e DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. A CONTRATADA reconhece e obriga-se a manter confidenciais as "Informações Confidenciais" e/ou
"dados" fornecidos pela CONTRATANTE, não devendo ser divulgados aos empregados da mesma, exceto na
medida em que se fizerem necessários, nem utilizá-los para qualquer fim que não aquele referente à atividade
específica para o qual foram fornecidos, não devendo ainda ser divulgados pela CONTRATADA, para
quaisquer fins, a terceiros estranhos ao presente instrumento.
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA reconhece que todos os dados enviados pela CONTRATANTE
deverão ser estritamente salvaguardados e protegidos contra o uso ou a divulgação não autorizada pela
CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA praticará todos os atos apropriados para salvaguardar
todas as "Informações Confidenciais" e/ou "dados" indenizando a CONTRATANTE por quaisquer perdas
comprovadas pelo uso indevido de dados e/ou Informações Confidenciais por parte de seus empregados. A
CONTRATADA compromete-se, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais", a defender e fazer valer em favor da CONTRATANTE se necessário judicialmente, todos os
direitos da CONTRATANTE decorrentes deste instrumento ou previstos em lei, a fim de compensar a
CONTRATANTE por quaisquer danos comprovados oriundos de tal divulgação.
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo das demais medidas legais que possam ser tomadas, fica desde já
estabelecido que o descumprimento pela CONTRATADA do disposto neste instrumento implicará na
obrigação desta em indenizar a CONTRATANTE pelas perdas e danos comprovados.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA compromete-se e declara que: (1) quaisquer dados e/ou "Informações
Confidenciais" não devolvidos a CONTRATANTE serão inutilizados ou destruídos de forma a não permitir sua
reutilização; e (li) todos os meios, que contenham ou transportem os dados e/ou "Informações Confidenciais"
deverão ser devolvidos a CONTRATANTE dentro do prazo estipulado entre as partes ou após conclusão do
serviço para o qual os mesmos foram utilizados.
Parágrafo Quarto. Quando da conclusão ou término da utilização de dados e/ou "Informações Confidenciais",
a CONTRATADA deverá eliminá-los imediatamente de seus arquivos internos. Quando da expiração do
presente instrumento, a CONTRATADA compromete-se a desfazer-se imediatamente de todos os dados
pertencentes à CONTRATANTE. O método adotado para eliminar esses dados será acordado posteriormente
entre as partes.
Parágrafo Quinto. lnobstante qualquer qisposição em sentido contrário contida no presente Acordo, a
Informação Confidencial e/ou dados não incluirá info'r}nação que:
(a)
antes ou quando da revelação para as ~ARTES, já era de seu conhecimento, conforme comprovado
por escrito, exceto se tiver.sido obtida de forma ilegal;
(b)
antes ou quanelêÍ da revelação pelas PARTES, tornem-se de domínio público através de outro meio
que não seja por seu(~to ou omissão;
·
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(c)
sejam desenvolvidas pelas PARTES, independentemente de qualquer Informação Confidencial
recebida; ou
(d)
as PARTES recebam de terceiros e que estes estejam livres para revelá-la, sem violar qualquer
obrigação legal.
6.2. Pelo presente Instrumento, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, em caráter irrevogável e
irretratável, de forma total e exclusiva, não só pela vigência deste Contrato, mas também pelo período máximo
permitido pela legislação vigente, o uso de todo e qualquer trabalho criado pela CONTRATADA para a
CONTRATANTE e os direitos patrimoniais de autor relativamente a todo e qualquer produto material e
intelectual, resultante deste Contrato.
Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE compromete-se a divulgar o nome do autor do projeto nos trabalhos
de divulgação do objeto deste instrumento.
Parágrafo segundo. As partes reconhecem expressamente que a cessão de direitos patrimoniais de autor ora
avençada é efetuada de forma onerosa, em contrapartida à remuneração garantida a CONTRATADA pelos
serviços objeto do presente Contrato, não podendo por esse motivo a CONTRATADA exigir o pagamento de
quaisquer outros valores, ainda que a título de ressarcimento de prejuízos causados, além dos valores pagos
sob este Instrumento.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá dar ciência das condições estipuladas nos itens supra, a todas
as pessoas eventualmente por ela envolvidas na prestação dos serviços, assumindo integralmente todos os
ônus, encargos e responsabilidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação.
CLÁUSULA SÉTIMA- DA AUDITORIA E CONTROLE

7.1. A avaliação dos serviços prestados será feita através de instrumento elaborado pela CONTRATANTE,
sendo que CONTRATANTE e CONTRATADA designarão prepostos para procederem periodicamente à
avaliação dos serviços executados, sem prejuízo do relatório mensal das atividades realizadas.
7.2. A auditoria dos serviços pela CONTRATANTE tem caráter de alinhamento entre as partes e identificação
de oportunidade de melhorias na prestação de serviços e não exonera nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais ou aos
serviços prestados.
7.3. O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria da CONTRATADA terá livre acesso aos
locais de prestação do serviço.
7.4. Faculta-se à CONTRATANTE a verificação a qualquer tempo através de seus prepostos do andamento
dos serviços, podendo determinar à CONTRATADA as correções e providências que considerar necessária.
CLÁUSULA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações inerentes ao
presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.
8.2.0 presente instrumento constitui o acordo integral entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
substituindo todos os acordos, promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações anteriores,
escritas ou verbais, entre as partes nô que se refê_?.e ao objeto deste instrumento, a não ser que feito por
escrito e devidamente assinado pelas partes, nenhú~a modificação, alteração, aditivo ou renúncia ao presente
contrato ou quaisqu:_r, disposições do mesmo, vinculará as partes contratantes.
8.3.A CONTRATAb.A responsabiliza-se em caráter irretratável e
"·" ......
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trabalhistas e previdenciárias ou de qualquer outra natureza, administrativa ou judicial, inclusive aquelas
decorrentes de acidente de trabalho, dos profissionais por ela contratados, ou por seus sócios, bem como pelo
pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios e custas processuais.
8.4.
A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou
impedir qualquer incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses da CONTRATANTE,
doravante denominado conflitos de interesses, como por exemplo, mas não se limitando a: utilização das
instalações, equipamentos ou quaisquer outros bens ou direitos da CONTRATANTE para fins pessoais ou
ilícitos; utilização do tempo que contratualmente deveria ser dedicado a CONTRATANTE para fins diversos do
acordado; utilização ou permissão do uso por terceiros de tecnologias, metodologias e outras informações de
propriedade da CONTRATANTE ou tecnologias e metodologias desenvolvidas em conjunto pelas partes, a ela
licenciadas, desenvolvidas e/ou compartilhadas; o oferecimento de produtos ou serviços que atentem contra a
legislação vigente ou quando estes não estejam disponíveis ou quando não houver previsão de entrega ou
fornecimento, salvo mediante concordância expressa da CONTRATANTE. O conflito de interesses se dará
independentemente da existência de lesão a CONTRATANTE, bem como do recebimento de qualquer
vantagem ou ganho pela CONTRATADA ou por terceiro, que possa inclusive comprometer a continuidade da
execução deste CONTRATO.
8.5.0 presente contrato é de natureza estritamente civil, ficando estabelecido que nenhum vínculo
empregatício ou de qualquer natureza existirá entre uma das partes e os sócios, funcionários, contratados e/ou
prepostos da outra parte que, para todos os efeitos de direito, é e será a única empregadora/contratante,
recaindo sobre ela todas as obrigações e despesas legais ou contratuais, tais como com salários,
contribuições e encargos sociais, além de outras existentes, embora aqui não nomeadas, respondendo,
também, pelas eventuais multas aplicadas, bem como, por todas as ações administrativas, judiciais ou
extrajudiciais, propostas por seus sócios, funcionários, contratados e/ou prepostos, relacionadas ao presente
CONTRATO ou seu objeto. Fica, ainda, assegurado à parte prejudicada o direito de regresso contra a outra
parte, caso aquela venha a responder, isolada ou conjuntamente, por alguma condenação administrativa,
judicial ou extrajudicial, advinda do presente instrumento, cuja responsabilidade tenha sido assumida por esta
última. A inadimplência de uma das partes com referência aos encargos assumidos e estabelecidos neste
contrato, não transfere à outra parte a responsabilidade por seu pagamento e/ ou cumprimento, nem poderá
onerar os serviços ou pagamentos, objeto deste CONTRATO.
8.6. As partes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento.
8.7. As partes declaram que se obrigam de boa-fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo, destarte,
vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o ora avençado.
8.8. As partes neste ato declaram que o presente contrato constituirá título executivo extrajudicial podendo ser
prontamente promovida a sua execução caso qualquer das partes incorrerem em inadimplência, nos termos
do artigo 784, inciso Ili do Código de Processo Civil.
8.9. As partes devem comunicar e respeitar os seguintes princípios com relação às suas interações: (a) não
fazer, prometer ou autorizar um pagamento corrupto direta ou indiretamente ou fornecer qualquer coisa de
valor a uma pessoa para influenciá-la a oferecer uma vantagem comercial inadequada; (b) não solicitar,
concordar em aceitar ou receber um pagamento direta ou indiretamente ou qualquer coisa de valor como
incentivo inadequado em suas atividades comerciais; (c) não fazer e ou promover qualquer concorrência
desleal e/ou parceria lesiva à concorrência com relação à outra parte, sendo que qualquer atividade que
e inadequada.
prejudique à livre concorrência seráconsiderada ilegal
\
8.1 O. Nenhuma das par:te·s poderá oferecer, dar 01::(se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou
se comprometer a a½éltar de quem quer que séj~, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer
pagamento, doação( compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituin,,/' pr_ª)
_ :_._:ca ileg~I o~ de corrupção sob as leis de qualqu~er
país, s:a de
L,/

·,
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indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, sujeitando-se às penalidades
impostas, sendo elas penais e civis.
8.11. As partes declaram e asseguram: (a) dispor e estar investida de todos os poderes e autorizações
necessárias, societários ou outros, para conduzir seus negócios, exercer o domínio sobre seus bens e para
assinar, contrair e cumprir todas as obrigações, nos termos do CONTRATO; (b) que a assinatura do presente
instrumento não constitui inadimplemento de nenhum contrato do qual seja parte, nem inadimplemento de
qualquer condição a ela imposta em virtude de lei ou contrato; (c) não praticou, pratica ou praticará condutas
em desacordo com a Lei n.º 12.846/13 e normas correlatas; (d) deu conhecimento e ciência a todas as
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na execução do objeto deste contrato das disposições da Lei n.º
12.846/13; (e) tem ciência das consequências possíveis e sanções aplicáveis em caso de violações à
Legislação de Combate à Corrupção em vigor.
8.11.1. As partes comprometem-se a dar ciência à outra parte, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas),
contados a partir da data em que tomar ciência da existência acerca de qualquer procedimento instaurado em
face diretores, empregados, administradores, prepostos, contratados, subcontratados e indicados, bem como
seus sócios e/ou qualquer terceiro por ela constituído para atuar em seu nome e/ou por sua conta e ordem na
execução do objeto do presente contrato, ou ainda em face da própria pessoa jurídica, visando a apuração de
fatos relacionados às práticas contrárias à Lei n.º 12.846/13.
8.12. As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e serviços,
que: (a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que detém as
aprovações necessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele previstas; (b)
não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou
de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores
de produtos e de serviços; (c) não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e
serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário
noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; (d) não utilizam práticas de
discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas
não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
familiar ou estado gravídico; (e) comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a
prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à
legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como
dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas
Federal, Estaduais e Municipais.
8.13. A CONTRATADA declara que, (i) não possui, em seu quadro de socIos, nenhum representante
enquadrado como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade
pública ou de partido político; (ii) seus administradores e/ ou gerentes não se tornarão funcionário público ou
empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou de partido político; e (iii)
qualquer nomeação que acarrete em alteração nos itens (i) e (ii) acima será imediatamente comunicada à
CONTRATANTE, podendo tal nomeação resultar na rescisão do contrato de pleno direito pela
CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro. Considera-se funcion~rio-públiqo quem, embora transitoriamente ou sem remuneração,
exerce cargo, emprego ou função e.m órgão da administração pública direta, sociedade de economia mista,
pelo poder público.
empresa pública ou fundação institÚída
,...
.•

/
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8.14. Ratifica-se o período dé 09/06/2020·àté a data de assinatura do presente instrumento.
\
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8.15. Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para discussão de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas qualificadas para que produzam um só fim de direito.

São Paulo, 16 de junho de 2020.

carolina Lastra
Diretora Executiva
!RSSL
BILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO
GRAJAÚ
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Dr. Eduardo Bianchi Zamataro
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO IRSSL Nº 1.815
Pelo presente instrumento particular, de um lado INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO

LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO
LIBANÊS - UNIDADE HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Grajaú, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.688/0005-66, em
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro
lado,
MEDMEGG SERVICOS MEDICOS LTDA com sede na Avenida Bem-Te-Vi, 339, Apartamento 62, Moema, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04524-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.163.097/0001-35,
neste ato representada em conformidade com seu contrato social, adiante simplesmente denominada
CONTRATADA.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A CONTRATANTE é gestora da unidade Estadual de saúde denominada Hospital Geral do Grajaú situada no
endereço identificado no preâmbulo acima.
A CONTRATADA presta serviços especializados na área da saúde, inclusive em ambiente hospitalar,
oferecendo serviços qualificados e com a devida capacidade técnica, contendo em seu quadro profissionais
aptos para atuar nesta área.
CONTRATANTE e CONTRATADA, em conjunto denominadas PARTES, têm, entre si, justo e acertado o
presente contrato de prestação de serviços que será regido por toda legislação aplicável à matéria e pelas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos na especialidade clínica médica, para os setores de triagem
da clínica médica, enfermaria de retaguarda e emergência do pronto socorro adulto, enfermaria de clínica
médica e consultório de atendimento. às síndromes respiratórias para os pacientes da unidade de saúde
Hospital Geral do Grajaú, localizada no endereço constante no preâmbulo deste instrumento e conforme
Convite de Prestação de Serviços recebido, nos moldes especificados pelo Regulamento de Compras,
Convênios e Contratações de Obras e Serviços da CONTRATANTE.
1.2. Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE, na proporção de 12 (doze) horas
semanais em escala de trabalho a ser elaborada e aprovada pelas PARTES. Esta escala de trabalho e a
carga horária poderão ser alteradas, conforme necessidade da CONTRATANTE, sendo elaborada nova
escala de trabalho a ser aprovada entre as PARTES.
1.3. É integrante deste instrumento a proposta comercial datada de 25/06/2020 da CONTRATADA,
supletivamente. Existindo divergências entre os termos deste instrumento em conjunto com o Convite e o que
estiver estabelecido na proposta, prevalecerão sempre as condições definidas neste instrumento, mesmo que
a proposta contenha o "de acordo" da CONTRATANTE.
1.4. O controle da prestação de serviços neste estabelecido será feito através de relatório mensal das
atividades executadas pela CONTRATADA. Este relatório será avaliado e aprovado por profissional a ser
designado pela CONTRATANTE.
1.5.
Os serviços serão prestados pelos sócios e/ou profissionais da CONTRATADA, que atuarão para
cumprimento do presente, observados os critérios de qualificação técnica necessários ao exercício da
atividade, bem como os dias e horários de atendimento estabelecidos.
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1.6.
As PARTES reconhecem a não existência de exclusividade na prestação dos serviços à
CONTRATANTE e por parte da CONTRATADA
1.7.
A CONTRATADA, desde já, declara, pç1ra os fins deste CONTRATO, e sob as penas da lei, possuir
todas as condições necessárias para executar os serviços especificados neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

2.1. O presente CONTRATO terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de
01/07/2020, podendo ser prorrogado apenas mediante assinatura de termo aditivo pelas partes.
2.2. Poderá, qualquer das PARTES, rescindir imotivadamente o presente CONTRATO, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias à outra parte, sem incidência de quaisquer multas e/ou indenização ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e, também, sem qualquer ônus para a parte denunciante.
2.3. Este CONTRATO será considerado imediatamente rescindido:
(a) independentemente de interpelação judicial, por inadimplemento de qualquer de suas condições, podendo
a parte inocente pleitear perdas e danos em processo judicial;
(b) havendo dissolução, pedido de recuperação judicial, falência de qualquer das PARTES;
(c) havendo rescisão e/ou término do prazo de vigência do contrato de gestão firmado entre a Secretaria
Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do Hospital Geral do Grajaú sem qualquer ônus às
partes contratantes.
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

3.1. Fornecer todos os aparelhos e equipamentos necessários para a prestação dos serviços, que são de sua
exclusiva propriedade.
3.2. Fornecer, também, os insumos e materiais necessanos para a realização dos serviços, tais como
formulários de uso exclusivo de profissionais da saúde da unidade Hospital Geral do Grajaú (receituários,
atestados e formulários de uso em prontuário, dentre outros) além de todo o suporte administrativo necessário.

3.3. Supervisionar a prestação dos serviços contratados, a qualquer tempo e através de seus prepostos,
podendo determinar à CONTRATADA as correções e providências que considerar necessárias.
3.4. Pagar, pontualmente, os valores estabelecidos na cláusula quinta deste instrumento pela prestação dos
serviços ora acordada.
3.5. Disponibilizar, aos profissionais da CONTRATADA, crachás de acesso às suas áreas de atuação, bem
como aventais de uso exclusivo na unidade de saúde, para a prestação dos serviços. Os aventais e crachás
são de uso exclusivo nas instalações da CONTRATANTE.
3.6. Comunicar, por escrito, qualquer falta ou deficiência identificados na prestação de serviços da
CONTRATADA.
3.7. Facilitar, por todos seus meios, o exerc1c10 das funções da CONTRATADA, promovendo o bom
entendimento entre seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações
estabelecidas em CONTRATO.
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3.8. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados e que sejam
relacionados à natureza dos serviços executados.
CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das mencionadas no Convite, que é parte integrante deste
instrumento:
4.1. Zelar e com cuidado utilizar, através de seus profissionais, dos equipamentos e materiais que serão
fornecidos pela CONTRATANTE para a prestação destes serviços.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a responder, perante a CONTRATANTE, por eventuais danos
causados aos equipamentos e materiais a serem fornecidos, desde que por culpa ou dolo, devidamente
comprovados, de seus profissionais durante a utilização dos mesmos, ficando autorizado o desconto do valor
equivalente ao dano em valores a serem recebidos pela CONTRATADA.

4.2. Realizar os serviços ora contratados diretamente ou por meio de agentes, sempre com profissionais
especialistas na área da prestação de serviços deste instrumento, sendo considerada, para tanto, a residência
concluída na área de atuação e/ou título de especialista. Seus profissionais agirão com autonomia técnica, sem
prejuízo, no entanto, da responsabilidade contratual pela qualidade do serviço prestado.
Parágrafo primeiro. Para fins do presente CONTRATO, o termo AGENTE corresponde a todas as pessoas
que auxiliem ou trabalhem para a CONTRATADA na prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO,
inclusive seus sócios, empregados, residentes, estagiários, consultores, colaboradores, prestadores de serviço
e demais prepostos que, de alguma forma, estejam juridicamente vinculados à CONTRATADA.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá informar, por escrito, os nomes dos profissionais que estarão
prestando os serviços, bem como comprovar a competência e a especialidade dos mesmos mediante
encaminhamento de currículos, inscrições no competente Conselho Regional e respectivos diplomas e títulos
devidamente registrados e habilitados.

4.3. Utilizar-se de todos os itens, como insumos e medicamentos, fornecidos e padronizados pela
CONTRATANTE.
4.4. Respeitar todas as recomendações, regulamentos, diretrizes, exigências e legislação que a disciplinam
nas esferas federal, estadual ou municipal, principalmente aqueles elaborados pelo CFM e CRM, e o Código
de Ética Médica, bem como os regimentos, regulamentos e normas internas da CONTRATANTE.
Parágrafo único. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja
prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie.

4.5. Proceder com todas as anotações e registros decorrentes do atendimento prestado aos pacientes em
prontuário, com a devida assinatura, data e carimbo do profissional responsável pelo atendimento, cuja guarda
ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE.
4.6. Não utilizar de técnicas ou recursos não reconhecidos ou não aprovados pelas autoridades brasileiras,
ressalvados os casos de Pesquisa Clínica, cuja aplicação deverá ser previamente aprovada por um Comitê de
Ética em Pesquisa Clínica e/ou pelo CONEP, com a devida autorização da CONTRATANTE.
4.7. Informar, imediatamente e por escrito, a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços, sejam dela própria, CONTRATADA, de terceiros ou de profissionais da
CONTRATANTE.
4.8. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, a qualquer momento,
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atendendo prontamente às reclamações sobre seus serviços.
4.9. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução ou, ainda,
substituir, a qualquer tempo, o profissional que, a critério e por solicitação da CONTRATANTE, não atenda às
necessidades de produção ou qualidade dos serviços.
4.10. Fornecer indicadores de qualidade e performance, periodicamente e conforme solicitado pela
CONTRATANTE, além de aderir a todos os processos de certificação e acreditação assumidos pela
CONTRATANTE.
4.11. Atender e cumprir as normas internas da CONTRATANTE, bem como todas as legislações pertinentes
ao serviço objeto deste instrumento, resoluções do CFM e CRM, e o Código de Ética Médica, Normas de
Vigilância Sanitária, Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, em especial, a NR-32 do MTE. Nesse
sentido e quando solicitado, deverá entregar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste
instrumento, cópia dos documentos abaixo relacionados:
•
Ficha de registro dos empregados ou Contrato de prestação de serviços dos prepostos;
•
ASO -Atestado de Saúde Ocupacional;
•
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
•
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
•
EPI, se for o caso;
•
Carteira de Vacinação com as vacinas pertinentes de acordo com a NR 32.
4.12. Entregar, mensalmente, o que for pertinente, juntamente com a fatura correspondente ao serviço
prestado no mês anterior:
• Guias de recolhimento previdenciário (GPS);
• Guias de recolhimento do FGTS;
• Informações Previdenciárias (GFIP);
• Folha de pagamento e comprovantes de pagamento;
• Declaração, por escrito, de ausência de empregados celetistas na prestação de serviços objeto deste
contrato e relação de prestadores envolvidos na prestação;
• Comprovação de inscrição de autônomos na Prefeitura Municipal de São Paulo e INSS;
• Comprovante de pagamento dos honorários devidos;
• Comprovante de recolhimento previdenciário e demais retenções, se pertinentes.
4.13. Cooperar e participar de todos os programas e prêmios de controle de qualidade que a CONTRATANTE
venha a instituir ou participar, seja interno ou externo, disponibilizando documentação atualizada pertinente à
sua atividade, fornecendo materiais, adequando processos, participando de treinamentos, entre outras ações
que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE, bem como fornecer eventuais relatórios ou justificativas
relacionadas aos serviços prestados em razão deste contrato à CONTRATANTE, quando solicitado.
4.14. Não se utilizar do nome da CONTRATANTE, seus logotipos e marcas para fins de divulgação em
qualquer tipo de mídia, sejam impressos ou semelhantes, sem a aprovação expressa da CONTRATANTE,
sujeitando-se às penalidades impostas, sendo elas penais e civis.
4.15. Na hipótese de descumprimento das obrigações previstas nesta seção, a CONTRATANTE poderá reter
o pagamento de quaisquer quantias por ela devidas à CONTRATADA. Os valores assim devidos não sofrerão
qualquer correção monetária ou acréscimo, a qualquer título.
CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

5.1. Pela prestação de serviços ora acordada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de acordo
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com as modalidades de atendimento que englobam a especialidade de Clínica Médica, conforme abaixo:
a) Para o plantão de 12 {doze) horas para atendimento na Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de
Retaguarda do Pronto Socorro Adulto e Enfermaria de Clínica Médica, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
b) Para o plantão de 12 (doze) horas na "f:inergência do Pronto Socorro Adulto, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
e) Para o plantão de 12 (doze) horas no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).
1

5,1.1. Os plantões realizados no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórios, citado na alínea "e"
da cláusula 5.1 supra, ocorrerão enquanto perdurar o estado de emergência epidemiológica COVID-19.

5.1.2. Nos valores acima definidos já estão contempladas todas as despesas com pessoal da CONTRATADA,
como transporte e refeição de seus empregados, nada mais sendo devido.
5.2. O período de apuração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE ocorrerá
necessariamente entre os dias 21 e 20 de cada mês.
5.2.1. A CONTRATADA deverá emitir e entregar à CONTRATANTE a respectiva nota fiscal de prestação de
serviços, em até 02 (dois) dias úteis, contados da data de fechamento do mês, especificada na cláusula
anterior.

5.2.2. A CONTRATANTE, por sua vez, fará os pagamentos via depósito bancário ou boleto bancário,
mediante apresentação da nota fiscal, juntamente com cópia do relatório dos serviços prestados, no dia 15
(quinze) do mês subsequente à prestação dos serviços.
Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos mencionados ou incorreção da Nota Fiscal
acarretará na suspensão do pagamento até a regularização dos mesmos, pela CONTRATADA, sem qualquer
ônus para a CONTRATANTE.

5.3. A CONTRATANTE poderá compensar e descontar dos valores devidos à CONTRATADA, qualquer
importância que seja, por esta última, devida, sem prejuízo de qualquer penalidade a que a CONTRATADA
esteja sujeita, seja em virtude de lei, normativos ou deste CONTRATO.
5.4. Fica expressamente vedada a emissão e negociação de qualquer duplicata com base (ou relacionada)
em cessão de direitos creditórios nos valores devidos pela CONTRATANTE sob o presente instrumento.

5.5.

A CONTRATANTE fará a retenção tributária e previdenciária prevista em lei dos créditos devidos à
CONTRATADA.

5.6.
Os valores ora pactuados poderão ser reajustados, após 12 (doze) meses do início deste contrato,
através de negociação entre as partes, devendo ser firmado, para tanto, termo aditivo.
Parágrafo único - A CONTRATADA deverá apresentar proposta de reajuste dos valores ora pactuados 60
(sessenta) dias antes da data do reajuste. Em algumas condições especiais, quando for comprovada a
inviabilidade econômico-financeira da• CONTRATADA para a continuidade da prestação de serviços, novos
valores poderão ser repactuados.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1.

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela correta e adequada execução dos serviços a
serem prestados, com observância de todos os termos e condições previstos neste CONTRATO, bem como

Página 5 de 1O

'u

adotando, em todas as fases de trat~mento e assistência aos pacientes, o Código de Ética, os manuais,
regulamentos e a legislação aplicável, bem como a boa técnica.
6.2. A CONTRATADA é exclusivamente responsável, em todos os momentos:
(a) pela supervisão e coordenação das atividades levadas a efeito por seus agentes;
(b) pelos serviços prestados, respondendo, íntegralmente, pelo pagamento de quaisquer pre1u1zos,
indenizações e/ou quaisquer tipos de danos (inclusive danos morais) decorrentes de falhas e/ou imperfeições
na execução dos serviços, culpa, :dolo, imperícia ou negligência de seus agentes que afetem a
CONTRATANTE, seus empregados, pacientes, parceiros comerciais e/ou terceiros, inclusive no que se refere
a eventuais danos emergentes e lucros cessantes.

6.3. O presente CONTRATO é de natureza estritamente civil, ficando estabelecido que nenhum vínculo

empregatício ou de qualquer natureza existirá entre os sócios, funcionários, contratados e/ou prepostos da
CONTRATADA que, para todos os efeitos de direito, é e será a única empregadora e responsável, recaindo
sobre ela todos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários e quaisquer outros valores ou
obrigações que tenha com os mesmos e que decorram do presente CONTRATO, seja de forma administrativa
ou judicial, incluídos eventuais pagamentos de indenizações, multas, honorários advocatícios e custas
processuais, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

6.3.1. Não haverá qualquer subordinação jurídica dos prepostos da CONTRATADA em relação aos prepostos
da CONTRATANTE, sendo que qualquer irregularidade será imediatamente informada ao representante legal
da CONTRATADA para providências e responsabilização.
6.4. A CONTRATADA se responsabiliza, integralmente, por todos e quaisquer encargos e obrigações de
natureza tributária (incluindo, mas não se limitando a, pagamento de impostos, taxas, contribuições fiscais e
parafiscais, quer sejam federais, estaduais ou municipais, entre outras) decorrentes, direta ou indiretamente,
da prestação dos serviços, da própria existência da CONTRATADA, de suas propriedades e/ou demais
atividades exercidas pela CONTRATADA.
6.5. A CONTRATADA deverá utilizar-se de todos os mecanismos legalmente permitidos (inclusive
processuais) para manter a CONTRATANTE totalmente isenta e livre de quaisquer reclamações, demandas e
ações que venham a ser movidas por quaisquer de seus agentes, pacientes atendidos, terceiros ou mesmo
autoridades e agências governamentais, que decorram - direta ou indiretamente - dos valores e obrigações
mencionadas neste CONTRATO, ficando, desde já, acordada a exclusão da CONTRATANTE de qualquer
lide, em qualquer processo civil, trabalhista, criminal ou ético.
Parágrafo primeiro. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, deverá a CONTRATADA reembolsar
imediatamente a CONTRATANTE de todo e qualquer custo (inclusive custas processuais e honorários
advocatícios) e pagamentos por ela incorridos em razão de quaisquer das reclamações, demandas e ações
mencionadas nesta seção.
Parágrafo segundo. Ainda assim, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de regresso em face da
CONTRATADA, caso aquela venha a responder, isolada ou conjuntamente, por alguma condenação
administrativa, judicial ou extrajudicial, ·advinda do presente instrumento, cuja responsabilidade tenha sido
assumida por esta última.
6.6.
A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou
impedir qualquer incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses da CONTRATANTE,
doravante denominados "conflitos de interesses", como por exemplo, mas não se limitando a: utilização das
instalações, equipamentos ou quaisquer outros bens ou direitos da CONTRATANTE para fins pessoais ou
ilícitos; utilização do tempo que contratualmente deveria ser dedicado à CONTRATANTE para fins diversos do
acordado; o oferecimento de produtos ou serviços que atentem contra a legislação vigente ou quando estes
não estejam disponíveis ou quando não houver previsão de entrega ou fornecimento, salvo mediante
concordância expressa da CONTRATANTE.
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Parágrafo -único. O conflito de interesses se dará independentemente da existência de lesão à
CONTRATANTE, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pela CONTRATADA ou por
terceiro, que possa inclusive comprometer a continuidade da execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE e DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
7.1. A CONTRATADA reconhece e obriga-se a manter em sigilo as "Informações Confidenciais" e/ou dados
fornecidos pela CONTRATANTE, sejam desta ou de pacientes atendidos, não devendo ser divulgados aos
empregados da mesma, exceto na medida em que se fizerem necessários e, de forma alguma, a terceiros
estranhos ao presente instrumento. Ainda, não deverá utilizá-los para qualquer fim que não aquele referente à
atividade específica para o qual foram fornecidos.

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA compromete-se, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer
dados e/ou "Informações Confidenciais", a defender e fazer valer, em favor da CONTRATANTE, se necessário
judicialmente, todos os direitos da CONTRATANTE decorrentes deste instrumento ou previstos em lei, a fim
de compensar a CONTRATANTE por quaisquer danos comprovados oriundos de tal divulgação, não
excluindo-se indenização à CONTRATANTE por quaisquer perdas e danos comprovados pelo uso indevido de
dados e/ou "Informações Confidenciais" por parte de seus empregados.
Parágrafo Segundo. Quando da conclusão ou término da utilização de dados e/ou "Informações
Confidenciais", a CONTRATADA se compromete a eliminá-los imediatamente de seus arquivos internos.
Quando da expiração do presente instrumento, a CONTRATADA desfazer-se-á imediatamente de todos os
dados pertencentes à CONTRATANTE. O método adotado para eliminar esses dados será acordado
posteriormente entre as partes.
Parágrafo Terceiro. lnobstante qualquer disposição em sentido contrário contida no presente acordo, a
Informação Confidencial e/ou dados não incluirão informação que:
(a)
antes ou quando da revelação para as PARTES, já era de seu conhecimento, conforme comprovado
por escrito, exceto se tiver sido obtida de forma ilegal;
(b)
antes ou quando da revelação pelas PARTES, tornem-se de domínio público através de outro meio
que não seja por seu ato ou omissão;
(c)
sejam desenvolvidas pelas PARTES, independentemente de qualquer Informação Confidencial
recebida; ou
(d)
as PARTES recebam de terceiros e que estes estejam livres para revelá-la, sem violar qualquer
obrigação legal.
7.2. As PARTES comprometem-se, no que for aplicável, ao cumprimento do previsto na Lei nº 13.709/2018,
denominada Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD").
7.2.1. lnobstante o disposto na LGPD, todas as informações relativas aos pacientes atendidos estarão,
também, protegidas por sigilo profissional.
7.3. Pelo presente instrumento, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, em caráter irrevogável e
irretratável, de forma total e exclusiva, não só pela vigência deste Contrato, mas também pelo período máximo
permitido pela legislação vigente, o uso de todo e qualquer trabalho criado pela CONTRATADA para a
CONTRATANTE e os direitos patrimoniais autorais relativamente a todo e qualquer produto material e
intelectual, resultante deste Contrato.

Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE compromete-se a divulgar o nome do autor do projeto nos trabalhos
de divulgação do objeto deste instrumento.
Parágrafo segundo. As partes reconhecem expressamente que a cessão de direitos
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patrimoniais autorais ora avençada é efetuada de forma onerosa, em contrapartida à remuneração garantida à
CONTRATADA pelos serviços objeto do presente Contrato, não podendo, por esse motivo, a CONTRATADA
exigir o pagamento de quaisquer outros valores, ainda que a título de ressarcimento de prejuízos causados,
além dos valores pagos sob este Instrumento.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá dar ciência das condições estipuladas nos itens supra a todas
as pessoas eventualmente por ela en'-'.'olvidas na prestação dos serviços, assumindo integralmente todos os
ônus, encargos e responsabilidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação.
CLÁUSULA OITAVA- DA AUDITORIA E CONTROLE

8.1. A avaliação dos serviços prestados será feita através de instrumento elaborado pela CONTRATANTE,
com a designação de prepostos pelas PARTES a fim de procederem, periodicamente, à avaliação dos
serviços executados, sem prejuízo do relatório mensal das atividades realizadas.
8.2. A auditoria dos serviços, pela CONTRATANTE, tem caráter de alinhamento entre as PARTES e
identificação de oportunidade de melhorias na prestação de serviços, não exonerando nem diminuindo a
completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais
ou aos serviços prestados.
8.3. O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria terá livre acesso aos locais de prestação
dos serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - DA ÉTICA E DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

9.1. É vedado à CONTRATADA efetuar cobrança de quaisquer valores aos pacientes atendidos em razão da
prestação de serviços objeto deste CONTRATO.
9.2. A CONTRATADA declara que: (i) não possui, em seu quadro de socIos, nenhum representante
enquadrado como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade
pública ou de partido político; (ii) seus administradores e/ ou gerentes não se tornarão funcionário público ou
empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou de partido político; e (iii)
qualquer nomeação que acarrete em. alteração nos itens (i) e (ii) acima será imediatamente comunicada à
CONTRATANTE, podendo tal nomeação resultar na rescisão do contrato de pleno direito pela
CONTRATANTE.
Parágrafo único. Considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração,
exerça cargo, emprego ou função em órgão da administração pública direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

9.3. As PARTES declaram disporem e estarem investidas de todos os poderes e autorizações necessárias,
societários ou outros, para conduzir seus negócios, exercer o domínio sobre seus bens e para assinar, contrair
e cumprir todas as obrigações, nos termos deste CONTRATO.
9.4. As PARTES declaram, neste ato, que estão cientes, conhecem e entendem os termos da Lei
12.846/2013, denominada "Lei Anticorrupção", que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, bem como da
Lei 8.429/1992, denominada "Lei de Improbidade Administrativa", comprometendo-se a cumpri-las,
fielmente.
Parágrafo primeiro. As PARTES se comprometem a adotar as melhores práticas de monitoramento e
verificação do cumprimento das leis mencionadas nesta cláusula, com o objetivo de prevenir atos de
corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores
e/ou terceiros por elas contratados.
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Parágrafo segundo. As PARTES se comprometem, ainda, a dar conhecimento e ciência a todas as pessoas
envolvidas, direta ou indiretamente, na execução do objeto deste contrato das disposições da legislação aqui
mencionada, inclusive das consequências possíveis e sanções aplicáveis em caso de violações.
9.5. As PARTES. devem comunicar e respeitar os seguintes princípios com relação às suas interações,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma:
(a) não fazer, prometer ou autorizar um pagamento corrupto direta ou indiretamente ou fornecer qualquer coisa
de valor a uma pessoa para influenciá-la a oferecer uma vantagem comercial inadequada;
(b) não solicitar, concordar em aceitar ou receber um pagamento direta ou indiretamente ou qualquer coisa de
valor como incentivo inadequado em suas atividades comerciais;
(c) não fazer e ou promover qualquer concorrência desleal e/ou parceria lesiva à concorrência com relação à
outra parte, sendo que qualquer atividade que prejudique a livre concorrência será considerada ilegal e
inadequada;
(d) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar este CONTRATO;
(e) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO.
9.6. As PARTES declaram que a assinatura do presente instrumento não constitui inadimplemento de nenhum
contrato do qual sejam parte, nem inadimplemento de qualquer condição a elas impostas em virtude de lei ou
qualquer instrumento contratual.
9.7. Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar
ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos é colaboradores ajam da mesma forma, sujeitando-se às
penalidades impostas, sendo elas penais e civis.
9.8. As PARTES se comprometem a dar ciência, uma à outra, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas),
contados a partir da data em que tomarem ciência da existência acerca de qualquer procedimento instaurado
em face de diretores, empregados, administradores, prepostos, contratados, subcontratados e indicados, bem
como seus sócios e/ou qualquer terceiro por elas constituídos para atuar em seu nome e/ou por sua conta e
ordem na execução do objeto do presente CONTRATO, ou ainda em face da própria pessoa jurídica, visando
a apuração de fatos relacionados às práticas contrárias à legislação abordada nesta seção.
9.9.
As PARTES declaram e garantem, mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e
serviços, que: (a) exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que
detém as aprovações necessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele
previstas; (b) não utilizam de trabalho ilegal,· e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao
escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores
de produtos e de serviços; (c) não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e
serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário
noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; (d) não utilizam práticas de
discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas
não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
familiar ou estado gravídico; (e) comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a
prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à
legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como
dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas
Federal, Estaduais e Municipais.
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9.1 Ó. A comprovada violação de qualquer das disposições previstas nesta seção será causa imediata para
rescisão unilateral do CONTRATO, sem prejuízo da cobrança por perdas e danos causados à parte
inocente, conforme previsto em legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este CONTRATO é intransferível, sendo vedada às PARTES a cessão e a transferência total ou parcial
de quaisquer direitos, obrigações e responsabilidades que neste lhes são atribuídas, sem a prévia e expressa
autorização da outra parte.
10.2. O presente instrumento constitui o acordo integral entre as PARTES, substituindo todos os acordos,
promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações anteriores, escritas ou verbais, no que se
refere ao objeto deste instrumento. A não ser que feito por escrito e devidamente assinado pelas PARTES,
nenhuma modificação, alteração, aditivo ou renúncia ao presente CONTRATO ou quaisquer disposições do
mesmo, vinculará as PARTES contratantes.
10.3. As PARTES obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento.
10.4. As PARTES declaram que se obrigam de boa-fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo,
destarte, vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o ora
avençado.
10.5. As PARTES, neste ato, declaram que o presente CONTRATO constituirá título executivo extrajudicial,
podendo ser prontamente promovida a sua execução caso qualquer das PARTES incorra em inadimplência,
nos termos do artigo 784, inciso Ili do Código de Processo Civil.
10.6. Ratifica-se o período de 01/07/2020 até a assinatura do presente instrumento.
1O. 7. Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para discussão de quaisquer questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas qualificadas para que produzam um só fim de direito.
São Paulo, 02 de julho de 2020.

Carolina Lastra
Diretora Executiva
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